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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Reabilitarea siturilor 
industriale poluate si 
neutilizate si 
pregatirea pentru noi 
activitati 

 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 4, 
DMI 4.2)  
 
 
 

Obiectivul acestui domeniu 
de interventie il reprezinta 
reabilitarea siturilor 
industriale abandonate, 
interventiile avand ca scop 
atragerea investitiilor, 
revigorarea si dezvoltarea 
economiilor locale si 
regionale. 

Autoritati ale administratiei publice 
locale din mediul urban sau rural  

Parteneriate intre autoritati ale 
administratiei publice locale din 
mediul urban sau rural  

 

 Decontaminarea terenurilor siturilor 
industriale poluate, inclusive 
preluarea si depozitarea substantelor 
toxice si periculoase si imbunatatirea 
calitatii terenurilor; 

 Demolarea cladirilor si planarea 
terenului, inclusiv ambalarea si 
transportul deseurilor; 

 Construirea/modernizarea/extinderea 
cladirilor pentru activitati de productie 
si prestari servicii; 

 Construirea/extinderea infrastructurii 
rutiere din interiorul structurii de 
afaceri si a drumurilor de acces; 

 Crearea/ modernizarea/ extinderea 
utilitatilor de baza din interiorul 
structurii de sprijinire a afacerilor: 
statii de tratare a apei, unitati de 
furnizare a energiei si a gazului, 
sistem de canalizare, conectare la 
retele broadband, inclusiv cablarea 
cladirii; 

 Dotarea cu echipamente a structurilor 
de sprijinire a afacerilor construite/ 
modernizate/ extinse. 

Valoarea totala 
a proiectului: 
 

minim 
1.700.000 lei si 
maxim 
85.000.000 lei 

Pentru faza 
A de 
decontamin
are minim 
2%, iar 
pentru faza 
B de 
realizare a 
unei 
structuri de 
sprijin a 
afacerilor 
minim 50% 

Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

A
gentiile pentru D

ezvoltare R
egionala 

w
w

w
.adrcentru.ro  

w
w

w
.inforegio.ro 

w
w

w
.m

dlpl.ro 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Crearea Centrelor 
Nationale de 
Informare si 
Promovare Turistica 
(CNIPT) si dotarea 
acestora 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 5,   
DMI 5.3, 
Operatiunea 1) 

 

- Promovarea potentialului 
turistic romanesc prin 
imbunatatirea imaginii de 
tara, cu scopul de a 
promova Romania in 
strainatate si de a creste 
atractivitatea sa pentru 
turism si afaceri; 
- Crearea Centrelor 
Nationale de Informare si 
Promovare Turistica 
(CNIPT) in scopul cresterii 
numarului turistilor; 
- Instituirea unui sistem 
integrat si informatizat a 
ofertei turistice romanesti. 

Unitati administrativ teritoriale 
(UAT) municipii/orase cu 
concentrare mare si foarte mare 
de resurse naturale si/sau 
antropice 
 
Statiunile turistice de interes local 
si national  

- Construirea/ reabilitarea clădirilor în 
care vor funcţiona Centrele Naţionale 
de Informare şi Promovare Turistică;  

- Achiziţionarea de echipamente şi 
software, pentru dotarea Centrelor 
Naţionale de Informare şi Promovare 
Turistică;  

- Crearea bazelor de date cu informaţii 
turistice, necesare Centrelor 
Naţionale de Informare şi Promovare 
Turistică 

- Crearea/dezvoltarea de web site-uri 
pentru promovarea produselor 
turistice  promovate la nivel 
zonal/regional/naţional. 

 

Valoarea totala 
a proiectelor 
poate varia intre 
minim 170.000 
lei si maxim 
630.000 lei. 

- Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

w
w

w
.inforegio.ro  
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sustinerea conectarii 
unitatilor scolare la 
internet prin 
conexiuni broadband 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA 
COMPETITIVITĂTII 
ECONOMICE, AP 3,  
DMI 3.1, 
Operatiunea 4) 

 

Conectarea la internet a 
scolilor si a inspectoratelor 
scolare judetene prin 
conexiuni broadband si 
achizitionarea 
echipamentelor TIC conexe. 

Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 

- Achizitionarea de servicii de consultanta, 
pentru pregatirea (cu exceptia intocmirii 
cererii de finantare) si implementarea 
proiectului; 
- Asigurarea conectarii unitatilor scolare si 
/ sau inspectoratului scolar judetean la 
internet prin conexiuni broadband; 
- Achizitionarea licentelor software 
necesare echipamentelor TIC achizitionate 
in cadrul proiectului; 
- Achizitionarea licentelor software 
antivirus necesare echipamentelor TIC 
achizitionate in cadrul proiectului; 
- Achizitionarea unui software de 
monitorizare a retelei; 
- Achizitionarea de echipamente TIC 
necesare implementarii proiectului; 
- Instruirea personalului care va utiliza 
reteaua implementata si cel care va 
asigura mentenanta - activitate obligatorie;
- Auditarea partiala si finala a proiectului 
privind aspectele financiare si tehnice - 
activitate obligatorie; 
- Informare si publicitate pentru proiect - 
activitate obligatorie; 
- Asigurarea managementului proiectului. 

Maxim 
140.000.000 lei 

- Inregistrar
ea 
propunerii 
de proiect 
se va 
realiza on
-line in 
perioada 
21 
septembri
e - 15 
noiembrie 
2011 

http://fonduri.m
csi.ro/?q=node/162 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Extinderea si 
modernizarea 
infrastructurii de apa 
si apa uzata 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
MEDIU,  
AP 1) 
 

 

 

Asigurarea serviciilor de apa 
si canalizare, la tarife 
accesibile; 
asigurarea calitatii 
corespunzatoare a apei 
potabile in toate 
aglomerarile umane; 
imbunatatirea calitatii 
cursurilor de apa; 
imbunatatirea gradului de 
gospodarire a namolurilor 
provenite de la statiile de 
epurare a apelor uzate; 
crearea de structuri 
inovatoare si eficiente de 
management al apei. 

Operator Regional –  
societate comerciala pe actiuni cu 
capital integral al unitatilor 
administrativ 
teritoriale membre ale unei 
asociatii de dezvoltare 
intercomunitara care asigura 
implementarea 
proiectelor de investitii de interes 
regional specifice infrastructurii 
tehnico-edilitare aferente 
serviciilor de utilitati publice, 
promovate de unitatile 
administrativ-teritoriale asociate 
 

 Constructia, reabilitarea, extinderea, 
modernizarea, statiilor de tratare a 
apeipotabile, a rezervoarelor de apa 
si a surselor de apa potabila; 

 Constructia, reabilitarea, extinderea, 
modernizarea retelei de alimentare 
sidistributie a apei potabile, inclusiv 
bransamentele amplasate in 
domeniul public,precum si 
constructiile civile aferente retelei. 

 Constructia, reabilitarea, extinderea, 
modernizarea retelelor de canalizare 
a apei uzate, inclusiv racordurile 
amplasate in domeniul public, 
precum si constructiile civile aferente 
retelei; 

 Constructia, reabilitarea, extinderea, 
modernizarea statiilor de epurare a 
apei uzate (inclusiv treapta tertiara); 
etc 

- 0% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

http://w
w

w
.posm

ediu.ro/hom
e   
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea 
sistemelor de 
management integrat 
al deseurilor si 
reabilitarea siturilor 
istorice contaminate 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
MEDIU,  
AP 2, DMI 1) 
 
 
 

Cresterea gradului de 
acoperire a populatiei care 
beneficiaza de colectarea 
deseurilor municipale, si de 
serviciile de management  
de calitate  corespunzatoare 
si la tarife acceptabile; 
Reducerea cantitatii de 
deseuri depozitate; 
Cresterea cantitatii de 
deseuri reciclate si 
valorificate 
Infiintarea unor structuri 
eficiente de management al 
deseurilor  

Consiliile judetene  Achizitionarea si instalarea 
sistemelor de colectare selectiva ; 

 Constructia facilitatilor de sortare, 
compostare si reciclare;  

 Achizitionarea vehiculelor de 
transport al deseurilor; 

 Constructia statiilor de transfer si a 
facilitatilor de eliminare a deseurilor 
municipale; 

 Recuperarea gazului provenit din 
depozite, acolo unde este cazul; 

 Construirea unor facilitati adecvate 
pentru deseurile periculoase (deseuri 
medicale, deseuri provenite din 
echipamente electrice si electronice, 
etc) si alte tipuri specifice de deseuri 
(deseuri provenite din constructii si 
demolari, etc.); 

 Inchiderea depozitelor neconforme; 
etc 

Valoare totala 
proiect: minim 
25 milioane 
Euro 

Minim 2% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

http://w
w

w
.posm

ediu.ro/hom
e  
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Reducerea poluarii si 
diminuarea efectelor 
schimbarilor 
climatice prin 
restructurarea si 
reabilitarea 
sistemelor de 
incalzire urbana in 
localitatile cele mai 
afectate de poluare 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
MEDIU,  
AP 3) 
 
 

Reducerea impactului 
negativ asupra mediului si 
sanatatii umane in acele 
aglomerari cele mai poluate 
din cauza sistemelor 
invechite de incalzire 
urbana. 

Autoritatile locale din 22 de 
municipii/orase care coordoneaza 
activitatea operatorului de 
termoficare in municipalitatile 
respective, eligibile conform POS 
Mediu. 

 Introducerea BAT (cele mai bune 
tehnici disponibile) pentru reducerea 
emisiilor de SO2, NOx si pulberi; 

  Reabilitarea cazanelor si a 
turbinelor, inclusiv inlocuirea 
acestora, acolo unde se justifica;  

 Introducerea unui sistem imbunatatit 
de contorizare;  

 Reabilitarea depozitelor de zgura si 
cenusa neconforme ;  

 Reabilitarea retelelor de distributie a 
apei calde si a caldurii (inclusiv 
reproiectarea retelelor daca acest 
lucru este justificat din ratiuni de cost 
–eficienta);  

 Asistenta tehnica pentru pregatirea 
proiectului, elaborarea studiilor de 
optiuni, managementul, supervizarea 
lucrarilor si publicitatea proiectului, 
inclusiv campanii de constientizare a 
publicului. 

_ _ Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

http://w
w

w
.posm

ediu.ro/hom
e  
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
TRANSPORT  

Modernizarea si dezvoltarea 
axelor prioritare TEN-T;  
Modernizarea si dezvoltarea 
retelelor nationale de 
transport, in conformitate cu 
principiile dezvoltarii 
durabile;  
Promovarea transportului 
feroviar, naval si intermodal; 
Sprijinirea dezvoltarii 
transportului durabil 

Administratiile nationale ale 
infrastructurilor de transport 
feroviare, rutiere si navale 

Administratiile nationale si 
regionale ale infrastructurii 
aeroportuare 

 Axa Prioritara 1 (3,854.87 meur) – 
Modernizarea si dezvoltarea axelor 
prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii 
unui sistem de transport durabil si 
integrarii acestuia cu retelele de 
transport ale UE;  

 Axa Prioritara 2 (1,397.30 meur) – 
Modernizarea si dezvoltarea 
infrastructurii nationale de transport 
in afara axelor prioritare TEN-T in 
scopul crearii unui sistem national de 
transport durabil;  

 Axa Prioritara 3 (322.89 meur) – 
Modernizarea sectorului de 
transportul in scopul cresterii 
protectiei mediului si a sanatatii 
publice si sigurantei pasagerilor;  

 Axa Prioritara 4 (122.58 meur) – 
Asistenta Tehnica pentru POS-T. 

_ _ - http://w
w

w
.m

t.ro/dgrfe/P
O

S
-T_final/pos-

t_final.htm
l  

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României 

Imbunatatirea si 
dezvoltarea 
infrastructurii legate 
de dezvoltarea si 
adaptarea agriculturii 
si silviculturii 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL 
PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 125 c) 

 

• diminuarea riscului si 
incertitudinii in agricultura 
prin reducerea incidentei 
fenomenelor naturale 
(inundatii, eroziunea solului 
etc.); 
• prevenirea sau 
minimizarea pierderilor 
economice prin reducerea 
riscului la inundatii a zonelor 
rurale si a 
terenurilor agricole si silvice;
• diminuarea riscului 
incidentei fenomenelor 
naturale periculoase asupra 
padurii. 

- comunele; 
- administratorul fondului forestier 
de stat - Regia Nationala a 
Padurilor - Romsilva. 

- refacerea infrastructurii de protectie 
impotriva inundatiilor, care se refera la 
infrastructura de protectie impotriva 
inundatiilor existenta; 
 
- prevenirea impotriva inundatiilor, care se 
refera la lucrari noi. 
 
 
In cadrul submasurii 125c sunt eligibile 
numai investitiile de prevenire si protectie 
impotriva inundatiilor amplasate pe 
terenuri agricole sau forestiere si/ sau pe 
cursuri de apa care nu sunt gestionate de 
Administratia Nationala APELE ROMANE 
(torente, paraie cu lungimi mai mici de 5 
km). 

Valoarea totala 
eligibila a 
proiectului nu 
va depasi 1,5 
milioane euro/ 
proiect. 

- 30 
noiembrie 
2011 

http://w
w

w
.apdrp.ro/content.aspx?item

=
2121&

lang=R
O
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Guvernul 
Romaniei 
 
Autoritatea 
Nationala 
pentru 
Cercetare 
Stiintifica 

Program 
Parteneriate 2011, 
Subprogram 
Proiecte 
Colaborative de 
Cercetare 
Aplicativa 
 
 

Sustinerea si promovarea 
cercetarii aplicative, in 
domenii prioritare, inter- si 
transdisciplinare, relevante 
pentru cresterea 
competitivitatii in cercetare-
dezvoltare si inovare (CDI) 
la nivel national, si in acord 
cu economia mondiala 
bazata pe cunoastere.  

Cel putin una dintre institutiile care 
alcatuiesc parteneriatul este o 
organizatie de cercetare de drept 
public sau privat in sensul 
legislatiei in vigoare din domeniul 
ajutorului de stat. 
  
Numai pentru proiectele de Tip 2: 
cel putin una dintre institutiile care 
alcatuiesc parteneriatul este o 
intreprindere in sensul legislatiei in 
vigoare din domeniul ajutorului de 
stat.  
 
Directorul de proiect este doctor in 
stiinte. Aceasta conditie nu se 
aplica in situatia in care Institutia 
Coordonator de Proiect este 
intreprindere in sensul legislatiei in 
vigoare din domeniul ajutorului de 
stat. 

Sunt finantate proiecte de cercetare 
experimentala si dezvoltare tehnologica, 
realizate in parteneriat si concretizate prin 
realizare de produse, tehnologii si servicii 
inovative, menite sa rezolve si sa 
implementeze solutii la probleme 
complexe socio-economice, de prioritate 
nationala si actualitate internationala. 
 
Tipuri de activitati eligibile: 
- cercetare fundamentala (dar nu mai mult 
de 10% din valoarea finantata de la 
bugetul de stat a proiectului); 
- cercetare industriala; 
- dezvoltare experimentala; 
- studii de fezabilitate tehnica; 
- activitati pentru obtinerea si protejarea 
drepturilor de proprietate intelectuala, 
pentru IMM-uri. 
 
In cadrul subprogramului de cercetare 
aplicativa exista doua tipuri de proiecte: 
- Tipul 1: in structura parteneriatului nu 
este obligatorie participarea unei 
intreprinderi.  
- Tipul 2: in structura parteneriatului este 
obligatorie participarea a cel putin unei 
intreprinderi. 

Maxim 
2.000.000 lei 
pentru proiecte 
de tip 1; 
 
Maxim 
3.000.000 lei 
pentru proiecte 
de tip 2. 

0% pentru 
proiecte de 
tip 1; 
 
Minim 7,5% 
din valoarea 
proiectului 
daca 
intreprinderil
e 
participante 
sunt 
intreprinderi 
mici si 
mijlocii si 
respectiv 
minim 15% 
in cazul in 
care unul 
din parteneri 
este o 
intreprindere 
mare pentru 
proiecte de 
tip 2. 

- http://w
w

w
.m

ct.ro/ro/articol/2647/program
e-na-ionale-com

petitie-
parteneriate-2011 

D
epunerea proiectelor se face intr-o singura etapa, utilizandu-se 

platform
a de depunere online

w
w

w
.uefiscdi-direct.ro.
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Guvernul 
Romaniei 

Concurs proiecte 
culturale- sesiunea 
de finanţare III 2011 
 
 

Acordarea de finanţări 
nerambursabile pentru 
proiecte culturale, cu 
derulare în perioada 
cuprinsă între data semnării 
contractului de finanţare şi 
data de 15 noiembrie 2012 

Persoane fizice autorizate,  

asociaţii,  

fundaţii,  

instituţii publice de cultură,  

societăţi comerciale care 
derulează activităţi culturale 

AFCN va acorda o atenţie deosebită 
proiectelor culturale de anvergură, 
transversale şi integratoare şi va urmări: 
• întărirea capacităţii organizaţionale a 

artiştilor şi a entităţilor culturale 
(O.N.G.-uri, instituţii publice); 

• încurajarea şi sprijinirea artiştilor 
aflaţi la început de carieră; 

• sprijinirea creaţiei contemporane în 
ariile tematice ale artelor vizuale şi 
arhitecturii, ale muzicii, teatrului şi 
dansului; 

• încurajarea iniţiativelor care pun în 
valoare patrimoniul cultural naţional 
mobil şi imobil, activităţile muzeale 
(inclusiv prin digitizare), patrimoniul 
imaterial; 

• încurajarea diverselor practici 
artistice participative şi dezvoltarea 
de noi forme de expresie artistică; 

• încurajarea formării profesionale 
continue a artiştilor şi a organizaţiilor, 
a administratorilor culturali; 

• sprijinirea formelor de dialog 
intercultural: educaţia şi dezvoltarea 
audienţei, intervenţia culturală pentru 
schimbarea mentalităţilor, 
diversitatea culturală. 

Maxim 70.000 
lei  

Minim 10%  Perioada 
de 
înscriere 
a 
proiectelo
r culturale 
este 
cuprinsă 
în 
intervalul  
15 
noiembri
e – 15 
decembri
e 2011 

w
w

w
.afcn.ro 

Înscrierile se fac online accesând adresa: http://w
w

w
.afcn.ro, 

butonul Logare/Înregistrare 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cooperare globala 
pentru incluziune 
sociala si integrare 
pe piata muncii 
 
 

- favorizarea din partea lumii 
de afaceri a unui 
angajament mai activ in 
materie de responsabilitata 
sociala a companiei, in 
particular in comunitatile 
locale;  
- propunerea de solutii 
eficiente la problemele 
socio-economice de care 
sufera diferitele domenii si 
grupuri tinta specifice;  
- producerea de rezultate 
masurabile pe planul 
insertiei grupurilor 
vulnerabile. 

Administratiile centrale, agentiile,  
autoritatile locale / regionale, 
asociatiile, ONG-urile, fundatiile,  
companiile,  
universitatile 

A. Evaluarea si modelarea structurilor 
sociale inovatoare, a noilor relatii intre 
angajatori si angajati si intre diferitii 
intervenienti din societatea civila, astfel 
incat sa se poata observa in ce masura 
aceste structuri pot sa fie transpuse altor 
segmente ale societatii europene.  
B. Imbunatatirea adecvarii necesitatilor si 
a cererilor intreprinderilor comerciale fata 
de oferta intreprinderilor sociale, in special 
prin accesul la oferta si cerere.  
C. Diseminarea cazurilor reusite de intarire 
a cooperarii dintre autoritatea publica, 
intreprinderea comerciala si cea sociala.  
D. Inventarierea si analizarea 
consecintelor sociale ale activitatilor 
economiei sociale pe baza exemplelor 
concrete, astfel incat sa se poata 
imbunatati elaborarea politicilor.  
E. Accesul la credit, inclusiv microcreditele 
si facilitatile fiscale adaptate economiei 
sociale. 

- Minim 20% 15 
noiembrie 
2011 

http://ec.europa.eu/social/m
ain.jsp?catId=750&

langId
=fr&

callId=329&
furtherC

alls=yes 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 1 – 
Sprijinirea 
proiectelor 
culturale  
 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului cultural 
comun bazat pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la Program, cu 
scopul de a incuraja 
emergenta cetateniei 
europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta timp 
cât acestia exercita activitati 
culturale fara scop lucrativ. 
 
Tarile participante la Program: 
statele membre ale UE, Croatia, 
Turcia, Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, statele 
SEE (Liechtenstein, Norvegia, 
Islanda) 
 

Componenta 1.1 - Proiecte multianuale de 
cooperare: proiecte care cuprind un numar 
de activitati culturale multianuale care au 
drept scop realizarea unei cooperari 
durabile si structurate intre operatorii 
culturali. Proiectele pot fi de tip sectorial 
sau transsectorial si trebuie sa urmeze un 
obiectiv global comun, bazat pe un acord 
de cooperare.  
Componenta 1.2.1 - Proiecte de 
cooperare: proiecte culturale sectoriale 
sau transsectoriale de o durata mai scurta 
si de o amploare mai mica, al caror 
obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea 
unei cooperari pe termen lung intre 
operatori culturali.  
Componenta 1.2.2. - Traduceri literare ale 
operelor  de fictiune, indiferent de genul 
literar (romane, basme, nuvele, piese de 
teatru, poezie, comedie etc.) ai caror 
autori sunt cetateni sau rezidenti ai unei 
tari participante la Program; limbile 
eligibile sunt limbile oficiale ale tarilor 
participante la Program si limbile moarte. 
Componenta 1.3 - Proiecte de cooperare 
cu tari terte. Proiectele eligibile sunt cele 
de cooperare culturala intre tari care 
participa la Program si tari tertecare au 
incheiat acorduri de asociere sau de 
cooperare cu UE.  

C. 1.1. : 
200.000 –
500.000 euro / 
an,  
 
C. 1.2.1. : 
50.000 –
200.000 euro / 
proiect,  
 
C. 1.2.2: 2.000 
–60.000 euro,  
 
C.1.3.: 50.000 –
200.000  euro/ 
proiect 
 

Minim 50% C. 1.1. si 
1.2.1:  
1 
octombrie 
al fiecarui 
an,  
 
C. 1.2.2: 1 
februarie 
al fiecarui 
an,  
 
C. 1.3:  
1 mai al 
fiecarui an  
 

(pâna in 
2013 
inclusiv) 
 

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, A

udiovizual si C
ultura (E

A
C

E
A

) – 
P

rogram
ul C

ultura 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm    
P

unctul de C
ontact C

ultural al R
om

âniei 
http://w

w
w

.cultura2007.ro   
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 3 - 
Sprijinirea 
activitatilor de 
analiza, colectarii si 
difuzarii 
informatiilor, 
precum si 
optimizarii 
impactului 
proiectelor din 
domeniul 
cooperarii culturale 

 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului cultural 
comun bazat pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la Program, cu 
scopul de a incuraja 
emergenta cetateniei 
europene. 
 
 
 
 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta timp 
cât acestia exercita activitati 
culturale fara scop lucrativ.  
 
Tarile participante la Program: 
statele membre ale UE, Croatia, 
Turcia, Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, statele 
SEE (Liechtenstein, Norvegia, 
Islanda) 
 

- activitati de analiza si de difuzare care 
ajuta la colectarea si cercetarea 
rezultatelor, inclusiv finantarea Punctelor 
de Contact Cultural din statele participante 
la Program; 
 
- studii si analize in domeniul cooperarii 
culturale europene si in cel al dezvoltarii 
de politici culturale europene; 
 
- colectarea si difuzarea informatiilor si 
activitatile al caror obiectiv este 
optimizarea impactului proiectelor. 
 

_ _ _ 

C
om

isia E
uropeana – D

G
 E

ducatie si C
ultura 

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
  

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, 

A
udiovizual si C

ultura (E
A

C
E

A
) 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.ht
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Programul Tineret 
in Actiune 2007-
2013 
 
 

-promovarea cetateniei 
active in randul tinerilor, in 
general, si a cetateniei lor 
europene, in particular; 
 
- dezvoltarea solidaritatii si 
promovarea tolerantei intre 
tineri, in special in vederea 
consolidarii coeziunii sociale 
in Uniunea Europeana; 
 
- favorizarea intelegerii 
reciproce intre tinerii din 
diferite tari. 

- organizatii fara scop lucrativ sau 
organizatii non-guvernamentale; 
 
- organisme publice locale, 
regionale; 
 
- grupuri informale de tineri; 
 
- organisme care activeaza la 
nivel european in domeniul 
tineretului; 
 
- organizatii internationale fara 
scop lucrativ; 
 
- organizatii cu scop lucrativ care 
organizeaza evenimente in 
domeniul tineretului, sportului sau 
culturii. 

Actiuni:  
 1. Tineri pentru Europa 
- sustine schimburile de tineri pentru a le 
amplifica mobilitatea, 
- sustine initiativele, proiectele si activitile 
privind participarea la viata democratica a 
tinerilor, pentru a dezvolta cetatenia si 
intelegerea reciproca in rândul tineretului. 
2. Serviciul European de Voluntariat 
- sustine participarea tinerilor la varii forme 
de 
activitati de voluntariat, atât in interiorul, 
cât si in exteriorul UE. 
3. Tinerii in lume 
- sustine schimburi de tineri si persoane 
active in domeniul tineretului si in 
organizatii de tineret, 
-sustine initiative care consolideaza 
intelegerea reciproca, solidaritatea si 
toleranta in rândul tinerilor, precum si 
dezvoltarea cooperarii in domeniul 
tineretului si societatii civile . 
4. Sisteme de Sustinere pentru Tineri 
- sustine organisme active, in domeniul 
tineretului, la nivel european. 
5. Sustinerea Cooperarii Europene in 
domeniul tineretului 
-organizarea unui dialog structurat intre 
diversii actori in domeniul tineretului, 
-sustine seminarii privind tineretul, pe 
teme sociale, culturale si politice de 
interes pentru tineri, 
-contribuie la dezvoltarea cooperarii in 
domeniul politicilor privind  tinerii. 

Programul are 
un buget 
general de 885 
milioane euro 
pentru perioada 
2007-2013. 

- Data de 
incepere 
a 
proiectului
: 
- 1 mai - 
30 
septembri
e: 1 
februarie 
termen 
limita; 
- 1 iulie - 
30 
noiembrie
: 1 aprilie 
termen 
limita; 
- 1 
septembri
e - 31 
ianuarie: 
1 iunie 
termen 
limita; 
- 1 
decembri
e - 30 
aprilie: 1 
septembri
e termen 
limita; 
- 1 
februarie - 
31 iulie: 1 
noiembrie 
termen 
limita. 

http://w
w

w
.anpcdefp.ro/program

e/tineret/referinta/index_s.htm
l#docum

ente_suport  
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Europa pentru 
cetateni 2007-2013  

 

- promovarea actiunilor, a 
dezbaterilor si a reflectiei in 
legatura cu cetatenia 
europeana si democratia, 
valorile comune, istoria si 
cultura comuna; 
-incurajarea interactiunii 
intre cetateni si organizatiile 
societatii civile din toate 
tarile participante, 
contribuind la dialogul 
intercultural si aducand in 
prim plan atat diversitatea, 
cat si unitatea Europei. 

Autoritati si organizatii locale 
 
Organizatii de cercetare a politicii 
publice europene 
 
Grupuri de cetateni 
 
Organizatii non-guvernamentale 
 
Sindicate 
 
Institutii de invatamant 
 
Organizatii active din domeniul 
voluntariatului, sportului pentru 
amatori 

Prezenta cerere de propuneri acopera 
urmatoarele actiuni din cadrul programului 
"Europa pentru cetateni": 
Actiunea 1 - "Cetateni activi pentru 
Europa"; 
Actiunea 2 - "Societatea civila activa in 
Europa"; 
Actiunea 4 - "Memoria europeana activa". 
 
Bugetul prevazut pe 2010 pentru 
urmatoarele actiuni: 
 
Actiunea 1: Masura 1.1 - Intruniri ale 
cetatenilor in contextul infratirii intre orase 
- 7 000 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 1.2 - Crearea de retele 
tematice intre orasele infratite - 5 165 000 
EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.1 - Proiecte 
cetatenesti - 1 500 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.2 - Masuri de sprijin 
- 1 535 000 EUR; 
Actiunea 2: Masura 3 - Sprijin pentru 
proiectele initiate de organizatiile societatii 
civile - 3 400 000 EUR; 
Actiunea 4 - Memoria europeana activa - 1 
800 000 EUR. 

- - Masura 
1.1 - 1 
februarie, 
 1 iunie, 1 
septembri
e 
Masura 
1.2 - 1 
februarie, 
 1 
septembri
e 
 
Masura 
2.1 - 1 
iunie 
 
Masura 
2.2 - 1 
iunie; 
 
Masura 3 
- 15 feb 
 
Actiunea 
4 - 30 
aprilie. 

http://w
w

w
.europapentrucetateni.eu/ 

Uniunea 
Europeana 

Media 2007 Imbunatatirea cotei de piata 
a filmelor europene care 
ruleaza in alte state membre 
decat cele in care acestea 
au fost produse. 

Persoane fizice si juridice  productii audiovizuale: dobandirea si 
perfectionarea aptitudinilor in 
domeniul audiovizual si dezvoltarea 
lucrarilor audiovizuale europene;  

 distribuirea si promovarea lucrarilor 
audiovizuale europene;  

 proiecte pilot care sa asigure faptul 
ca acest program se adapteaza la 
cerintele pietei. 

- - 31 
decembri
e 2013 

http://ec.europa.eu/infor
m

ation_society/m
edia/i

ndex_en.htm
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Fundatia 
Europeana 
pentru 
Cultura 

Balkan Incentive 
Fund for Culture 
 
 

- sa sustina diferitele 
comunitati europene si sa 
incurajeze schimburile si 
autonomizarea grupurilor 
subreprezentate; 
- impartirea cunostintelor si 
legaturi esentiale pentru o 
Europa deschisa;  
- sa ajute la construirea 
acestei Europe deschise, 
contribuind la elaborarea 
politicilor culturale la nivel 
local, regional, national si 
european. 

Organizatiile sau institutiile 
independente din domeniul artistic 
si cultural. 
 
Organizatiile culturale pot sa 
participe in doua proiecte, pentru 
un proiect pot sa fie solicitant, 
pentru altul partener. Orice 
organizatie care participa la mai 
mult de doua proiecte va fi 
exclusa. 
 
Cei care doresc sa-si caute 
parteneri pentru a aplica pe acest 
apel pot contacta Balkan Incentive 
Fund for Culture din 
Slovenia http://www.bifc-hub.eu  
partener al Fundatiei Europene 
pentru Cultura. 

Actiuni finantate: 
- activitati culturale si artistice in Balcanii 
de Vest, create de catre organizatii din 
regiune sau in colaborare cu acestea. 
 
Proiectele selectionate trebuie: 
- sa reduca excluziunea si conflictele 
reunind indivizii; 
- sa tinteasca noi categorii de public si sa 
creeze noi spatii pentru prezentarea 
culturii; 
- sa tinda sa stabileasca parteneriate 
inovatoare si creative pentru dezvoltarea 
si producerea unei noi opere; 
- sa aduca actorilor culturali si politici noi 
mijloace care sa vizeze sensibilizarea si 
ajutorul pentru dovedirea valorii politicii 
culturale. 

Bugetul unui 
proiect trebuie 
sa fie cuprins 
intre 15.000 si 
30.000 euro 

Minim 20% - 

http://w
w

w
.eurocult.org/grants/balkan-incentive-

fund-culture 

Fondul 
National de 
Garantare 
a Creditelor 
pentru 
intreprinder
i Mici si 
Mijlocii 

Programul de 
sprijin pentru 
beneficiarii 
proiectelor in 
domenii prioritare 
pentru economia 
romaneasca, 
finantate din 
instrumentele 
structurale ale 
Uniunii Europene 
alocate Romaniei 

 
 

Accelerarea  absorbtiei 
fondurilor europene prin 
asigurarea resurselor 
financiare si prin garantarea 
imprumuturilor necesare 
pentru cofinantarea 
proiectelor. 

Entitati care implementeaza 
proiecte finantate din instrumente 
structurale ale Uniunii Europene:  
a) unitati administrativ-teritoriale;  
b) institutii de invatamant superior 
de drept public acreditate; 
c) institutii de cercetare-dezvoltare 
de drept public acreditate; 
d) operatori regionali / locali de 
servicii de alimentare cu apa si 
canalizare. 

Fondul National de Garantare a Creditelor 
pentru intreprinderi Mici si Mijlocii 
(FNGCIMM) este mandatat sa emita 
garantii in numele si in contul statului 
pentru finantatorii care acorda credite 
destinate implementarii proiectelor.  

Finantarea 
garantata poate 
fi de maximum 
15% din 
valoarea totala 
a proiectului 
exclusiv 
dobanzile si 
comisioanele 
bancare si alte 
sume datorate 
de beneficiar in 
baza 
contractului de 
credit.  

Garantiile 
individuale 
se acorda in 
euro sau in 
moneda 
nationala si 
pot acoperi 
maxim 80% 
din valoarea 
unui 
imprumut. 

- 

http://w
w

w
.fngcim

m
.ro/index.php?page

=infrastructura-descrierea-produsului 

 


