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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin financiar de 
pana la 1.065.000 lei 
acordat pentru 
investitii pentru 
intreprinderile mici si 
mijlocii 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 1,   
DMI 1.1, 
Operatiunea 1.1.1 
A2) 

NOU! 

Consolidarea si 
dezvoltarea durabila a 
sectorului productiv. 
 
Crearea unui mediu 
favorabil dezvoltarii 
durabile a 
intreprinderilor. 

Intreprinderile mici; 
 
Intreprinderile mijlocii; 
 
Societatile cooperative. 

- Crearea unei noi unitati de productie 
(fabrica/sectie/instalatie);  
- Extinderea unei unitati existente pentru cresterea 
capacitatii de productie;  
- Diversificarea productiei unei unitati existente, prin 
lansarea de noi produse sau servicii;  
- Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in 
procesul de productie al unei unitati existente (ex: 
modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt 
tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea 
procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii 
de productie). Echipamentele pentru protectia 
mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor 
reziduale se finanteaza numai in legatura cu 
investitiile mentionate anterior; 
- Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi 
software, brevete, licente, know-how sau solutii 
tehnice nebrevetate;  
- Consultanta specifica si instruire specializata strict 
legata de activitatile de investitii specificate mai sus. 

Maxim 
1.065.000 lei 

30% pentru 
intreprinderi
le mici  

40% pentru 
intreprinderi
le mijlocii 

Inscriere on-
line şi 
depunere 
proiecte în 
perioada 12 
ianuarie 
2012, ora 
9.00 – 31 
mai 2012, 
ora 16,00 

http://am
poscce.m

inind.ro/  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin pentru 
implementarea 
standardelor 
internaţionale 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 1,   
DMI 1.1, 
Operatiunea 1.1.2) 
 
NOU! 

Consolidarea si 
dezvoltarea durabila a 
sectorului productiv. 
 
Crearea unui mediu 
favorabil dezvoltarii 
durabile a 
intreprinderilor. 

Microîntreprinderi,  
 
întreprinderi mici sau mijlocii 

a. Înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea 
laboratoarelor de încercări şi etalonări;  

b. Implementarea şi/sau certificarea sistemului de 
management al calităţii ISO 9001 (produselor şi/sau 
serviciilor), sistemelor de management al mediului 
ISO 14001, EMAS sau echivalente, sau sistemului de 
management integrat calitate/mediu;  

c. Etichetarea ecologică;  

d. Certificarea produselor/serviciilor/proceselor. 

 

Maxim  
840.000 lei 

30% pentru 
microîntrepr
inderi şi  
intreprinderi
le mici  

40% pentru 
intreprinderi
le mijlocii 

Inscriere on-
line şi 
depunere 
proiecte în 
perioada 15 
decembrie 
2011, ora 
9.00 – 28 
februarie 
2012, ora 
16,00 

http://am
poscce.m

inind.ro/ 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Bani pentru cercetare 
in parteneriat intre 
universitati / institutii 
de cercetare si 
intreprinderi 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 2,   
DMI 2.1, 
Operatiunea 2.1.1) 

Finantarea unor 
parteneriate realizate 
intre intreprinderi, care 
au nevoie de activitate 
de cercetare pentru 
sustinerea activitatilor 
cu caracter economic 
si institutii de cercetare 
care pot furniza 
serviciile de cercetare 
cerute de intreprinderi 

Intreprinderi (IMM-uri sau 
intreprinderi mari) cu sau 
fara activitate de cercetare 
dezvoltare mentionata in 
statut, dar pentru care 
activitatea de cercetare 
dezvoltare nu este activitate 
principala 

Operatiunea va fi concentrata pe urmatoarele cinci 
arii tematice prioritare: 
- Sanatate; 
- Agricultura, siguranta si securitate alimentara; 
- Energie; 
- Mediu; 
- Materiale, produse si procese inovative. 
 
Durata proiectelor este de maximum 24 luni. 

Maxim 
4.000.000 lei 

- Cerere 
deschisa de 
proiecte cu 
depunere 
continua 

http://am
poscce.m

inind.ro/  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin pentru start-
up-urile si spin-off-
urile inovative 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 2,   
DMI 2.3, 
Operatiunea 2.3.1) 

 

Sprijinirea crearii spin-
off-urilor si  
dezvoltarea start-up-
urilor inovative (bazate 
pe transferul 
rezultatelor CD 
obtinute in universitati 
sau institute)  
in vederea realizarii de 
produse si servicii noi 

Start-up-urile sunt 
intreprinderi inovative cu o 
vechime de max.3 ani, care 
implementeaza (produc si 
comercializeaza pe piata) 
rezultatele  obtinute din 
activitati de cercetare. 
 
Spin-off este o companie 
nou creata, de un grup de 
cercetare dintr-o institutie 
publica de cercetare sau 
universitate, pentru a 
produce si comercializa 
propriile rezultate CD. 
 

 crearea si inregistrarea unei societati comerciale 
(numai pentru spin-off) 

 activitati de cercetare-dezvoltare sau achizitia de 
servicii pentru cercetare-dezvoltare; 

 achizitia de servicii de consultanta pentru 
inovare referitoare la: management; asistenta 
tehnologica; transfer tehnologic; instruire; 
achizitia, protectia si comercializarea drepturilor 
de proprietate industriala; utilizarea standardelor; 

 achizitia de servicii suport pentru inovare 
referitoare la: incercari si testari in laboratoare 
de specialitate; marcarea calitatii, testare si 
certificare; studii de piata; 

 activitati pentru punerea in productie a 
rezultatelor cercetarii/ know-how/ brevetului  

 activitati legate de informarea beneficiarilor: 
achizitonarea de publicatii, abonamente si 
asigurarea accesului la baze de date 

 

Maxim 
200.000 Euro 

Minim 10% Cerere 
deschisa de 
proiecte cu 
depunere 
continua 

http://w
w

w
.m

ct.ro/index.php?action=view
&

idc
at=378 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Promovarea inovarii 
in cadrul 
intreprinderilor  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 2,   
DMI 2.3, 
Operatiunea 2.3.3) 

 

Stimularea inovarii in 
intreprinderi 
  
Dezvoltarea de 
produse (bunuri sau 
servicii) si/sau procese 
noi sau substantial 
imbunatatite prin 
valorificarea unor 
rezultate de cercetare-
dezvoltare sau a unor 
idei brevetate in scopul 
productiei si 
comercializarii 

Pentru proiectele 
tehnologice inovative: 
Intreprinderile pentru care 
cercetarea-dezvoltarea nu 
constituie obiectul principal 
de activitate. 
Pentru proiectele destinate 
intreprinderilor nou-create 
inovatoare:Intreprinderile 
nou-create inovatoare 
definite ca intreprinderi mici, 
cu o vechime mai mica de 6 
ani in anul depunerii cererii 
de finantare, dar care au cel 
putin 1 an vechime, cu 
cheltuieli de cercetare-
dezvoltare de minim15% din 
costurile totale de operare in 
cel putin unul din ultimii 3 
ani care preceda anul 
depunerii cererii de finantare 

Proiecte tip 1: Proiecte tehnologice inovative 
Prin acest proiect se va realiza o inovare de produs, o 
inovare de produs si de proces, sau numai inovare de 
proces, atât pentru bunuri, cât si pentru servicii, 
bazate pe exploatarea si utilizarea cunostintelor 
stiintifice si tehnologice sau pe idei brevetate. 
 
Proiecte tip 2: Proiecte pentru intreprinderi nou-create 
inovatoare 
Aceste proiecte sunt dedicate intreprinderilor nou-
create inovatoare si sprijina toate activitatile care 
sustin introducerea in productie, producerea si 
livrarea pe piata a unui produs (bun sau serviciu), nou 
sau substantial imbunatatit.  
 
Activitatile de dezvoltare experimentala sunt 
obligatorii in toate propunerile de proiecte, cu exceptia 
proiectelor care utilizeaza rezultatele CD obtinute in 
cadrul O.2.1.1 de acelasi beneficiar. Prezenta in 
proiect a activitatilor pentru introducerea in productie 
a rezultatelor cercetarii este obligatorie. 

Proiectele 
tehnologice 
inovative:  
max. 
15.000.000 lei. 
 
Proiectele 
pentru 
intreprinderi 
nou-create 
inovatoare :  
max. 
3.500.000 lei. 

Variabila Sesiune de 
depunere 
continua 
incepand cu 
data de 11 
martie 2011 

 

http://am
poscce.m

inind.ro/ 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin pentru sisteme 
TIC integrate şi alte 
aplicaţii electronice 
pentru afaceri 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,   
DMI 3.3, 
Operatiunea 3.3.1) 

 

Cresterea eficientei 
firmelor prin 
reorganizarea tuturor 
proceselor pe baza 
unui sistem informatic 
 
Introducerea de 
sisteme TIC moderne 
ce incurajeaza 
inovarea si ofera sprijin 
pentru deciziile 
managementului. 

Intreprinderile mici si mijlocii Activitati eligibile: 
1. Achizitionarea de aplicatii software, echipamente 
TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanta si 
training specializat necesare pentru: 
- Implementarea sau extinderea sistemelor ERP 
(Enterprise Resource Planning - Planificarea 
Resurselor intreprinderii); 
- Implementarea sau extinderea de sisteme pentru 
relatii cu clientii (CRM - Customer Relationship 
Management); 
- Implementarea de solutii software pentru design 
si/sau productie, pentru imbunatatirea 
managementului ciclului de viata al produselor; 
- Implementarea sistemelor informatice de analiza 
economica si suport decizional (business intelligence 
systems) si a altor aplicatii electronice pentru 
managementul afacerii. 
2. Achizitionarea de servicii de consultanta pentru 
pregatirea si managementul proiectului, inclusiv 
servicii de asistenta juridica pentru realizarea 
achizitiilor publice din cadrul proiectului 
3. Achizitionarea de aplicatii software si licente 
software necesare pentru realizarea proiectului  
4. Achizitionarea de echipamente TIC (servere, 
calculatoare personale de tip desktop / portabile 
monitoare, echipamente de retea, echipamente 
periferice etc.) 
5. Achizitionarea de mijloace fixe, care nu intra in 
categoria de mai sus, necesare pentru functionarea 
aplicatiei informatice. 
6. Instruirea personalului care va utiliza produsele 
software implementate si cel care va asigura 
mentenanta - activitate obligatorie 
7. Informare si publicitate pentru proiect - activitate 
obligatorie 
8. Auditarea finala a proiectului, inclusiv auditarea din 
punctul de vedere al securitatii aplicatiei - activitate 
obligatorie. 

Minim 45.000 
lei 
 
Maxim 
1.200.000 lei 
 

Variabila Înscriere on-
line şi 
depunerea 
proiectelor în 
perioada 5 
octombrie 
2011, ora 
9,00 şi 30 
martie 2012, 
ora 16,30 

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 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijinirea investitiilor 
in instalatii si 
echipamente pentru 
intreprinderi din 
industrie, care sa 
conduca la economii 
de energie  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 4, 
DMI 4.1, 
Operatiunea a) 
 

Cresterea eficientei 
energetice si implicit 
obtinerea unei 
economii de energie 

Intreprinderile mari, 
intreprinderile mici si mijlocii 
din sectorul industrial, care 
implementeaza proiecte al 
caror obiectiv este cresterea 
eficientei energetice si 
economia de energie 

- Instalatii/echipamente specifice pentru intreprinderi 
din industrie, in scopul obtinerii unei economii de 
energie, pe baza bilantului energetic (de exemplu, 
compresoare de aer, pompe, instalatii/ echipamente/ 
sisteme de ventilatie, sisteme de incalzire/racire, 
boilere, arzatoare, schimbatoare de caldura, 
convertoare de frecventa, sisteme integrate de 
management al consumului de energie si altele); 
 
- Unitati de cogenerare de inalta eficienta ale 
intreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor 
de cogenerare sau construirea unora noi); 
 
- Constructii aferente procesului industrial care face 
obiectul proiectului de eficienta energetica (dar numai 
cele aferente echipamentelor modernizate). 

Maxim 80 
milioane lei 

Pentru 
intreprinderi
mici: 30% 

Pentru 
intreprinderi
mijlocii: 
40% 
 
Pentru 
intreprinderi
mari: 50% 
 

15 
decembrie 
2011 

http://oie.m
inind.ro/ 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României 

Instalarea tinerilor 
fermieri 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 112) 

 

 

Cresterea numarului de 
tineri agricultori care 
incep pentru prima 
oara o activitate 
agricola ca sefi de 
exploatatii si 
incurajarea tinerilor 
fermieri de a realiza 
investitii. 

Fermierii in varsta de pana 
la 40 de ani (neimpliniti la 
data depunerii Cererii de 
finantare), persoane fizice 
sau juridice care practica in 
principal activitati agricole si 
a caror exploatatie agricola: 
- are o dimensiune 
economica cuprinsa intre 6 
si 40 UDE;  
- este situata pe teritoriul 
tarii;  
- este inregistrata in 
Registrul unic de identificare 
- APIA si Registrul agricol.  

Planul de afaceri trebuie sa includa detalii privind 
investitiile care se realizeaza demonstrand ca cel 
putin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru 
realizarea conformitatii cu standardele comunitare, 
modernizarea si dezvoltarea exploatatiei, astfel:  
- construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate 
pentru productia agricola la nivel de ferma, 
incluzandu-le si pe cele pentru protectia mediului;  
- achizitionarea sau achizitionarea in leasing de 
tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, 
instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si 
software specializate;  
- achizitionarea de animale si dupa caz a cotei de 
productie;  
- plantarea si replantarea plantelor perene;  
- achizitionarea de teren pentru activitati agricole. 

12.000 de 
Euro pentru o 
exploatatie 
agricola cu 
dimensiunea 
minima de 6 
UDE, iar peste 
aceasta 
dimensiune, 
sprijinul pentru 
instalare poate 
creste cu 
4.000 Euro/ 1 
UDE, dar nu 
va putea 
depasi 40.000 
de Euro/ 
exploatatie 

- Proiectele se 
depun in 
perioada 28 
noiembrie - 
13 ianuarie 
2012. 

http://w
w

w
.apdrp.ro/content.aspx?item

=20
03&

lang=R
O
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Infiintarea grupurilor 
de producatori 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 142) 

 

Incurajarea infiintarii 
grupurilor de 
producatori din sectorul 
agricol si silvic in 
vederea obtinerii de 
produse de calitate 
care indeplinesc 
standardele 
comunitare, prin 
aplicarea unor 
tehnologii de productie 
unitare si sprijinirea 
accesului la piata a 
propriilor membri. 

Societati comerciale; 
Societati agricole si alte 
forme de asociere in 
agricultura; 
Asociatii; 
Cooperative agricole; 
Orice alta forma juridica de 
asociere, conform legislatiei 
in vigoare. 

Criterii de recunoastere a grupurilor de producatori 
(conform Ordonantei Guvernului nr. 37 din 14 
iulie 2005): 
• Este persoana juridica infiintata la initiativa 

producatorilor agricoli si forestieri, cu scopul de a 
comercializa in comun produsele agricole si 
silvice ale membrilor; 

• este format din cel putin 5 membri; 
• comercializeaza cel putin 75% din productia 

proprie obtinuta prin intermediul grupului de 
producatori; 

• dovedeste prin evidenta contabila, ca are 
inregistrata o valoare minima a productiei 
comercializate, pentru grupa de produs pentru 
care solicita recunoasterea, de cel putin 10.000 
Euro, echivalent in lei; etc 

Pentru obtinerea avizului de recunoastere, grupul de 
producatori trebuie sa se adreseze Directiei pentru 
Agricultura si Dezvoltare Rurala a judetului, unde 
acesta isi desfasoara activitatea. 

Rate anuale 
acordate in 
primii 5 ani de 
la data 
recunoasterii 
grupului de 
producatori; 
Plafoane: 
Anul I 100.000 
Euro 
- Anul II 
100.000 Euro 
- Anul III 
80.000 Euro 
- Anul IV 
60.000 Euro 
- Anul V 
50.000 Euro 

- - w
w

w
.apdrp.ro    
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României 

Prima impadurire a 
terenurilor agricole 
 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 221) 

NOU! 

 

 

Cresterea suprafetei de 
padure cu rol de 
protectie a apei, 
solurilor, a padurilor cu 
rol de protectie 
impotriva factorilor 
naturali daunatori, 
precum si de asigurare 
a functiilor recreative, 
pe baza rolului 
multifunctional al 
acesteia.  

Persoanele fizice, inclusiv 
persoane fizice autorizate, 
persoanele juridice, 
grupurile sau asociatiile de 
persoane fizice sau juridice, 
precum si autoritatile publice 
locale detinatoare de teren 
agricol. 

Terenurile agricole propuse pentru împădurire trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii:  
• să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în urmă cu 
cel puţin 2 ani, iar pentru acest teren să fi fost 
respectate în această perioadă, Bunele Condiţii 
Agricole şi de Mediu. 

• să fie în proprietatea/să fi fost concesionate/ 
arendate solicitantului. Dacă nu se află în 
proprietate  şi se află în arendă sau  
concesionare, solicitantul trebuie să facă dovada 
acordului proprietarului terenului pentru 
împădurire şi pentru menţinerea arboretului creat 
pe o perioadă cel puţin egală cu vârsta 
exploatabilităţii prevăzută în  normele tehnice;  

• suprafaţa agricolă propusă pentru împădurire 
trebuie să fie de minim 0,5 ha, iar raportul dintre 
distanţa cea mai mare  şi cea mai mică a 
extremelor perimetrului acesteia trebuie să fie 
sub 5. Excepţie de la această regulă fac 
perdelele forestiere. 

Se pot acorda 
3 tipuri de 
plati: o prima 
pentru lucrarile 
de infiintare, o 
prima anuala 
pentru lucrarile 
de intretinere 
a plantatiei pe 
o perioada de 
5 ani, 
incepand cu 
anul infiintarii 
plantatiei 
forestiere si o 
prima 
compensatorie 
fixa anuala pe 
hectar, pentru 
pierderea de 
venit ca 
urmare a 
impaduririi, pe 
o perioada de 
15 ani, 
incepand cu 
anul infiintarii 
plantatiei. 

- 30 
decembrie 
2011 

w
w

w
.apdrp.ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Guvernul 
Romaniei 
 
 

Programul Mihail 
Kogălniceanu 
pentru întreprinderi 
mici şi mijlocii 
 
 

Dezvoltarea şi 
susţinerea investiţiilor 
 
Crearea şi menţinerea 
locurilor de muncă 

Intreprinderile mici şi mijlocii 
cu minim 2 ani de 
funcţionare 

Programul Kogalniceanu se axeaza pe doua 
componente: 
• Subventionarea a maximum 70% din rata 
dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste 
sa il acceseze, dar nu mai mult de 6,5% pe an; 
• Acordarea de garantii, de catre Fondul national de 
garantare, in numele si in contul statului, pentru 
maximum 80% din valoarea creditului pe care il ia o 
intreprindere mica si mijlocie, fara ca garantia sa 
poata depasi 100.000 de lei. 
 
Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai 
pentru: 
• cheltuieli privind aprovizionarea, productia, 
desfacerea; 
• cheltuieli privind executarea de lucrari si/sau 
prestarea de servicii; 
• cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, 
valorificarea stocurilor; 
• alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii 
activitatii curente; 
• cheltuieli cu salariile si alte cheltuieli asimilate; 
• plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor 
sume datorate bugetului general consolidat; 
• alte costuri de operare. 

- - Inscrierea 
on-line se 
desfasoara 
incepand cu 
data de 9 
septembrie 
2011 in 
sesiune 
continuă 
pana la 
epuizarea 
bugetului 
alocat 
programului. 
 
 

w
w

w
.aippim

m
.ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
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 
intreprinderi
le 
participante 
sunt 
intreprinderi 
mici si 
mijlocii si 
respectiv 
minim 15% 
in cazul in 
care unul 
din 
parteneri 
este o 
intreprinder
e 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 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Guvernul 
Romaniei 
 
Ministerul 
Economiei, 
Comerţului 
şi  
Mediului de 
Afaceri 
 

Programul de 
creştere a 
competitivităţii 
produselor 
industriale 
 
 

Creşterea 
competitivităţii 
produselor industriale 

Operatorii economici cu 
activitatea principală  
 
industrie prelucrătoare, 
conform secţiunii C poziţiile 
1310-3320,  
 
sau/şi  
 
recuperarea materialelor, 
conform secţiunii D poziţiile 
3831-3832 inclusiv, din 
Clasificarea activităţilor din 
economia naţională - CAEN 

a) implementarea şi certificarea sistemelor de 
management al calităţii şi/sau a sistemelor de 
management al mediului şi/sau schema de 
management şi audit - EMAS; 
b) implementarea şi certificarea sistemelor de 
management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a 
sistemelor de management pentru responsabilitate 
socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de 
management al securităţii informaţiei;  
c) dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de 
testare şi etalonare existente, precum şi acreditarea 
acestora, după caz;                         
d) certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea 
etichetei ecologice pentru produse;  
e) asimilarea de tehnologii şi produse noi care se 
realizează de operatorii economici pentru valorificarea 
rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor 
de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice 
şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate 
de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM);  
f) efectuarea de analize de evaluare comparativă 
pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea 
realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-
viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată; 
g) organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor 
economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau 
standuri de prezentare a produselor industriale;  
h) înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a 
mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti. 
 
Beneficiarii proiectelor pentru activităţile 
prevăzute la pct. a), c) şi d) nu pot fi întreprinderi 
mici şi mijlocii. 
 
Beneficiarii proiectelor pentru activitatea 
prevăzută la pct. f) pot fi şi asociaţii profesionale 
sau patronate de ramură. 

Minim 
echivalentul in 
lei a 5.000 
euro  
 
Maxim 
echivalentul in 
lei a 200.000 
de euro 

50% pentru 
tipurile de 
proiecte 
care se 
încadrează 
în 
activităţile 
prevăzute 
la lit. a)-f) 
 
70% pentru 
tipurile de 
proiecte 
care se 
încadrează 
în 
activitatea 
prevazută 
la lit. g) 
 
55% pentru 
tipurile de 
proiecte 
care se 
încadrează 
în 
activitatea 
prevăzută 
la lit. h) 

Cererile se 
pot depune 
incepand din 
2 mai 2011. 

Analiza 
documentelo
r depuse se 
va realiza 
potrivit 
principiului 
„primul venit 
primul servit” 
pana la 
angajarea 
integrala a 
fondurilor 
alocate de la 
buget in 
acest an 

http://w
w

w
.esim

plu.ro/com
ponent/jdow

nloads/view
category/300 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Guvernul 
Romaniei 

Schema de ajutor 
de stat privind 
asigurarea 
dezvoltarii 
economice durabile 
instituita prin H.G. 
nr. 1680/2008 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea regionala 
prin stimularea 
realizarii de investitii si 
a crearii de noi locuri 
de munca. 

Intreprinderi mici si mijlocii 
 
Intreprinderi mari 

Ajutorul de stat se acorda intreprinderiilor care au 
prezentat, inaintea inceperii lucrarilor, o Cerere de 
acord pentru finantare si care realizeaza 
investitii initiale. 
 
Conditii de eligibilitate a investitiei: 
 
• investitia initiala are o valoare care 

depaseste echivalentul in lei a 10 milioane euro 
(nou prag introdus in data de 23 iunie 2010);  

• se creeaza cel putin 100 de noi locuri de 
munca, ca urmare a realizarii investitiei initiale 
(nou prag introdus in data de 23 iunie 2010). 

Maxim 28,125 
milioane euro 

50% Program 
activ 

w
w

w
.m

finante.ro  

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 
proiectelor 
culturale 
este 
cuprinsă în 
intervalul  
15 
noiembrie – 
15 
decembrie 
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 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Uniunea 
Europeana 

Tempus IV - 
Reforma 
invatamantului 
superior prin 
cooperare 
universitara 
internationala 
 
NOU! 

Promovarea cooperării 
multilaterale între 
institutiile de 
învătământ  
superior, autoritătile  si 
organizatiile statelor 
membre ale UE  si  
tărilor partenere  
  
 

Institutii de invatamant 
superior publice sau private, 
recunoscute de catre stat  
 
Asociatii, organizatii sau 
retele de institutii de 
invatamant superior 
dedicate promovarii, 
optimizarii si reformei 
invatamantului superior 
 
 
Institutii si organizatii care 
pot participa in calitate de 
parteneri/co-beneficiari:  
institutii si organizatii de 
invatamant superior,  
organizatii 
neguvernamentale, societati 
comerciale, 
autoritati publice. 

Cele doua instrumente principale de cooperare prin 
intermediul prezentei cereri de propuneri Tempus 
sunt: 
 
- Proiecte comune: proiecte cu o abordare "de jos in 
sus", avand drept scop modernizarea si reforma la 
nivel institutional (universitar). Proiectele comune au 
drept scop transferul de cunostinte intre universitati, 
organizatii si institutii din UE si din tarile partenere, 
precum si intre entitati din tari partenere, dupa caz; 
 
- Masuri structurale: proiecte care sunt destinate sa 
contribuie la dezvoltarea si reforma sistemelor de 
invatamant superior din tarile partenere, sa 
imbunatateasca gradul lor de calitate si relevanta si 
sa creasca convergenta voluntara cu evolutiile 
comunitare. Masurile structurale vizeaza interventii 
destinate sa sprijine reforma structurala a sistemelor 
de invatamant superior si dezvoltarea cadrului 
strategic la nivel national. 
 
In baza acestei cereri, pot fi finantate proiecte 
nationale si multinationale. 

Subventia 
minima pentru 
ansamblul 
proiectelor 
comune si 
masurilor 
structurale va 
fi de 500.000 
EUR. 
Subventia 
maxima se va 
ridica la 
1.500.000 
EUR. 

Minim 10% 23 februarie 
2012 

http://eacea.ec.europa.eu/tem
pus/funding/2011/call_eac

ea_25_2011_en.php 

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 
decembrie 
2013 

http://ec.europa.eu/inform
atio

n_society/m
edia/index_en.ht

m
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
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 (latina si greaca veche).  
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, sub rezerva existentei prevederilor care vizeaza 
domeniul cultural. 

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 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
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

udiovizualsiC
ultura

(E
A

C
E

A
)

Fondul 
National de 
Garantare 
a Creditelor 
pentru 
intreprinderi 
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=infr

astructura-descrierea-produsului 

 


