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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijinirea investiţiilor 
în eficienţa 
energetică a 
blocurilor de locuinte 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 1,   
DMI 1.2) 

 
APEL NELANSAT 
 

Imbunatatirea conditiilor de 
igiena  si confort termic 
interior;  

Reducerea pierderilor de 
caldura si a consumurilor 
energetice;  

Reducerea costurilor de 
intretinere pentru incalzire si 
apa calda de consum;  

Reducerea emisiilor 
poluante generate de 
producerea, transportul si 
consumul de energie. 

 

Municipiile reşedinţă de 
judeţ şi sectoarele 
municipiului Bucureşti 

Lucrari la spatiile exterioare ale blocului/ scarii 
de bloc 

 izolarea termică a părţii opace a faţadelor, 
cu sisteme termoizolante; 

 înlocuirea tâmplăriei existente, inclusiv a 
celei aferente accesului în blocul de 
locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă; 

 închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu 
tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea  
termică a parapeţilor; 

 termo-hidroizolarea terasei, respectiv 
termo-hidroizolarea şarpantei şi izolarea 
termică a planşeului peste ultimul nivel în 
cazul existentei şarpantei (hidroizolarea 
terasei nu este eligibila fara termoizolatie); 

 izolarea termică a planşeului peste subsol 
sau peste alte suprafete neincalzite, în 
cazul în care prin proiectarea blocului sunt 
prevăzute apartamente la parter; 

 
Spatii si instalatiile interioare comune ale 
blocului/ scarii de bloc 

 izolarea termică a elementelor de 
constructie interioare care separă spatiile 
încălzite de cele neîncălzite; 

 repararea/ refacerea instalatiei de 
distributie a agentului termic pentru 
încălzire si apă caldă menajeră din subsol/ 
canal termic, 

 repararea/ înlocuirea centralei termice de 
bloc/ scară; 

 achiziția și instalarea, după caz, a unor 
sisteme alternative de producere a energiei 
din surse regenerabile – panouri solar 
termic, panouri solar electric, pompe de 
căldură, centrală pe bază de biomasă. 

1.700.000 – 
46.000.000 lei 
inclusiv TVA 
pentru o 
cerere de 
finantare 

40% din 
cheltuielile 
eligibile ale 
proiectelor, 
dupa cum 
urmeaza: 

Asociatia de 
Proprietari 
(intre 10% - 
30%), 

In functie de 
venitul net 
lunar pe 
membru de 
familie al 
proprietarilo
r din cladire. 

Restul 
contributiei 
este 
asigurata de 
Autoritatea 
Publica 
Locala (intre 
10% -30%)  

 

Apel 
nelansat  
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Crearea, 
dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de 
turism pentru 
valorificarea 
resurselor naturale si 
cresterea calitatii 
serviciilor  turistice  
 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 5,   
DMI 5.2) 

NOU! 
 
Program activ doar 
in regiunile Sud – 
Vest Oltenia si 
Centru 

Valorificarea resurselor 
naturale in scop turistic 
 
Diversificarea serviciilor 
turistice 
 
Crearea / extinderea 
structurilor de agrement 
turistic, in scopul cresterii 
numarului turistilor si a 
duratei sejurului 
 

Unitati administrativ-
teritoriale (autoritati ale 
administratiei publice locale) 
 
Asociatii de Dezvoltare 
Intercomunitara  
 
Parteneriatului intre unitati 
administrativ-teritoriale 
(autoritati ale administratiei 
publice locale) 
 
IMM din domeniul turismului 
si activitati conexe 
 
Parteneriat intre unitati 
administrativ-teritoriale 
(autoritati ale administratiei 
publice locale) si ONG-uri, 
avand lider o unitate 
administrativ-teritoriala 
(autoritate a administratiei  
publice locale) 
 

 Amenajarea obiectivelor turistice 
naturale cu potenţial turistic 

 Valorificarea potenţialului turistic 
montan 

 Dezvoltarea turismului balnear 

 Crearea, reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de agrement, inclusiv a 
utilităţilor  aferente 

 

Activităţile privind structuri de primire turistice cu 
funcţiuni de cazare şi funcţiuni de alimentaţie nu 
sunt eligibile în cadrul acestei cereri de 
proiecte. 

 

POR va finanta obiectivele cu potential turistic 
care sunt incluse in : 

-localitatile din mediul urban; 

-localitatile din mediul rural in care sunt 
implementate proiecte cu valoare mai mare de 
6.400.000 lei; 

-statiunile turistice balneare, climatice, si balneo-
climatice (indiferent daca sunt localizate in 
mediul rural sau urban) 

Valoarea 
totala a 
proiectului 
trebuie sa fie 
cuprinsa intre 
700.000 lei si 
89.000.000 
lei. 
 
Pentru 
proiectele 
care se 
implementeaz
a in mediul 
rural valoarea 
minima totala 
a proiectului 
trebuie sa fie 
mai mare de 
6.400.000 lei. 
 

Pentru 
infrastructur
a de turism 
de utilitate 
publica: 
1.94% 
 
Pentru 
infrastructur
a de turism 
publica / 
privata, care 
intra sub 
incidenta 
regulilor 
ajutorului de 
stat: intre 30 
– 50% 

Cerere 
deschisa de 
proiecte cu 
depunere 
continuă 
incepand cu 
data de 23 
octombrie 
2012. 
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http://www.inforegio.ro/node/19
http://www.inforegio.ro/node/19
http://regio.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORAxa5&eID=44
http://regio.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORAxa5&eID=44
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Garantie pentru 
tineret – Sprijin 
pentru parteneriate 
pentru masuri de 
activare a tinerilor 
prin proiecte la 
nivel national, 
regional si local 
 
NOU! 

-sa stabileasca legaturi de 
cooperare intre serviciile de 
orientare/ ocupare si scoli 
pentru a asigura luarea 
deciziei de catre tineri in 
ceea ce priveste 
demersurile lor pentru 
formare sau cariera 
profesionala; 
-sa dezvolte parteneriate 
intre autoritati publice si 
private pentru ocupare in 
concordanta cu metodologia 
PARES a Comisiei 
Europene; 
-sa asigure participarea 
reprezentantilor tinerilor 
sau/si a organizatiilor de 
tineret la conceperea si 
punerea in practica a 
actiunilor de « garantie 
pentru tineret» 

Autoritati si agentii publice 
sau semipublice de la nivel 
local, regional si national, 
ONG-uri, asociatii, cluburi, 
centre de educare si 
formare, institutii private, 
scoli, servicii sociale si de 
ocupare, etc 

Actiuni finantate: 
a) cooperare intre actorii pertinenti pentru 
crearea masurilor de activare a tinerilor via 
actiunile-pilot ale garantiei tineretului; 
b) programe nationale, regionale sau locale 
pentru tineri care risca esecul scolar; 
c) abordari inovatoare pentru tineri care se 
confrunta cu multiple bariere de incluziune pe 
piata muncii. 

Intre 100.000 
si 250.000 
euro  

Minim 5 % 22 
octombrie 
2012 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=362&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=362&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=362&furtherCalls=yes
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin pentru 
integrarea 
intreprinderilor in 
lanturile de furnizori 
sau clustere  

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 1,   
DMI 1.3, 
Operatiunea 1.3.3) 
 
 
 

Stimularea concentrarilor 
economice prin finantarea 
de proiecte implementate in 
parteneriat de intreprinderi  
mici si mijlocii, institute 
de cercetare,  universitati,  
ONG si/sau  autoritati 
publice locale.  
 
Accelerarea procesului de 
creare si/sau dezvoltare  a 
intreprinderilor /activitatilor 
inovative, cu potential ridicat 
de interactiune  in scopul 
cresterii numarului de 
furnizori si clienti. 

Entitatile de management al  
clusterelor (EMC), ce vor 
depune proiecte in  
numele clusterelor pe care 
le  reprezinta 
 
EMC trebuie sa aiba in 
componenta (ca asociati cu 
drepturi depline) minim 10 
intreprinderi mici si 
mijlocii (IMM), din domeniul 
productiv si/sau al serviciilor 
de inalta tehnologie bazate 
pe utilizarea intensiva a 
cunoasterii 

Asigurarea de servicii de consultanta 
Activitati de marketing 
Activitati aferente organizarii de si/sau 
participarii la sesiuni de formare (training)  si  / 
sau  evenimente pentru facilitarea schimbului de 
experienta  
Activitati legate de asigurarea managementului 
clusterelui 
Activitati legate de achizitii (achizitia de active 
corporale, altele decât cladiri si terenuri, 
achizitia de active necorporale, achizitia de 
obiecte de inventar) 
  

Variabila Variabila 30 
noiembrie 
2012 
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http://oiimm.mimmcma.ro/category/oiimm/opera%C5%A3iunea-clustere
http://oiimm.mimmcma.ro/category/oiimm/opera%C5%A3iunea-clustere
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru

lui 

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 C) 

 

- 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 conform 
H.G. nr. 852/2008 pentru 
aprobarea normelor si 
criteriilor de atestare a 
statiunilor turistice, anexa 
nr. 5 „Lista localitatilor 
atestate ca statiuni turistice 
de interes national respectiv 
local”, cu exceptia celor din 
mediul rural 
 
Unitati administrativ 
teritoriale (UAT) 
municipii/orase/judet care 
nu au contractat fonduri 
structurale la prima cerere 
deschisa de proiecte in 
cadrul acestei operatiuni. 
 

In cadrul acestei operatiuni, se vor finanta 2 
tipuri de proiecte: 
 
Primul tip de proiecte cuprinde urmatoarele 
activitati: 
- Construirea/reabilitarea cladirilor in care vor 
functiona Centrele Nationale de Informare si 
Promovare Turistica;  
- Dotarea Centrelor Nationale de Informare si 
Promovare Turistica; 
- Crearea bazelor de date cu informatii turistice, 
necesare Centrelor Nationale de Informare si 
Promovare Turistica 
- Crearea/dezvoltarea de web site-uri pentru 
promovarea produselor turistice promovate la 
nivel zonal/regional/national. 
 
Al 2-lea tip de proiecte cuprinde urmatoarele 
activitati: 
- Dotarea Centrelor Nationale de Informare si 
Promovare Turistica; 
- Crearea bazelor de date cu informatii turistice, 
necesare Centrelor Nationale de Informare si 
Promovare Turistica; 
- Crearea/dezvoltarea de web site-uri pentru 
promovarea produselor turistice promovate la 
nivel zonal/regional/national. 

Pentru 
proiecte ce 
presupun 
construirea/ 
reabilitarea 
cladirilor in 
care vor 
functiona 
CNIPT 
valoarea 
totala a 
proiectului 
este cuprinsa 
intre: 
- minim 
170.000 lei si 
maxim 
630.000 lei si 
- minim 
170.000 lei si 
maxim 
1.700.000  
lei.  
 
Pentru 
proiecte ce 
presupun 
dotarea 
CNIPT 
valoarea 
totala a 
proiectului 
este cuprinsa 
intre: 
- minim 
170.000 lei si 
maxim 
330.000 lei. 

- Cerere de 
proiecte cu 
depunere 
continua 
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru

lui 

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 
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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 
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru

lui 

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 
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru

lui 

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. 
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României 

Irigatii si alte lucrari 
de imbunatatiri 
funciare 

 
 (PROGRAMUL 
NATIONAL 
PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 125a, 
Componenta a1) 

 

Modernizarea si/ sau 
retehnologizarea sistemelor 
de irigatii si a altor lucrari de 
imbunatatiri funciare 
(drenaje, desecari etc.). 

Organizatiile/ federatiile de 
utilitate publica ale 
proprietarilor/ detinatorilor 
de terenuri agricole 
constituite in conformitate cu 
legislatia in vigoare. 

Sisteme de irigatii – modernizare si/ sau 
retehnologizare, inclusiv lucrari pentru statiile de 
pompare, de contorizare si alte lucrari de 
imbunatatiri funciare care sa asigure 
functionarea optima a sistemelor de irigatii – 
modernizare si /sau retehnologizare. 

Max. 
1.000.000 
euro/ proiect 

- 15 
octombrie 
2012 

w
w

w
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.ro

  

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

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

 

 

Cresterea suprafetei de 
padure cu rol de protectie a 
apei, solurilor, a padurilor cu 
rol de protectie impotriva 
factorilor naturali si antropici 
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 
 
Autoritatile publice locale  
 
 
 
detinatoare de teren agricol. 

Tipurile de plati aferente masurii 221 sunt 
urmatoarele: 
 
1. o prima pentru lucrarile de infiintare a 
plantatiilor forestiere (costuri standard), in 
functie de zona geografica in care se efectueaza 
impadurire; 
 
2. o prima anuala pentru lucrarile de intretinere 
a plantatiei pe o perioada de 5 ani, (incepând cu 
anul infiintarii plantatiei), variabila in functie de 
zona geografica in cares-a facut impadurirea si 
de anul de intretinere; 
 
3. o prima compensatorie anuala pe ha, pentru 
pierderea de venit ca urmare a impaduririi, 
standard pentru o perioada de 15 ani (incepând 
cu anul infiintarii plantatiei), dar variabila in 
functie de clasificarea beneficiarilor ca fermieri 
sau alti detinatori de terenuri agricole. 

Variabila Variabila 15 
noiembrie-
14 
decembrie 
2012 
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Implementarea 
proiectelor de 
cooperare 

 
(PROGRAMUL 
NATIONAL 
PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 421) 

 

Prin actiunea de cooperare, 
Grupurile de Actiune Locala 
sunt incurajate si sprijinite 
sa intreprinda o actiune 
comuna cu alte grupuri 
LEADER sau cu un grup 
care are o abordare similara 
si care se afla intr-o alta 
regiune, intr-un alt stat 
membru sau chiar intr-o tara 
terta. 

Grupuri de Actiune Locala 
beneficiare ale Masurii 431 
– Sub-masura 431.2  
 
Alte persoane juridice 
organizate in conformitate 
cu abordarea LEADER care 
isi desfasoara activitatea pe 
teritoriul unui Grup de 
Actiune Locala beneficiar al 
Masurii 431 – Sub-masura 
431.2 

In cadrul LEADER sunt posibile doua tipuri de 
cooperare: 

 Cooperare interteritoriala: cooperarea intre 
diverse zone rurale din acelasi stat 
membru. Aceasta poate avea loc intre 
grupuri LEADER si este, de asemenea, 
deschisa altor grupuri locale care utilizeaza 
aceeasi abordare participativa; 

 Cooperarea transnationala: cooperarea 
intre grupuri LEADER din cel putin doua 
state membre sau intre grupuri din tari 
terte care au o abordare similara. 

Proiectele eligibile pentru sprijin vor fi actiuni 
comune care corespund obiectivelor masurilor 
din cele 3 axe (Axele 1, 2 si 3) ale FEADR. 
Actiunile comune pot avea ca obiectiv si 
constructia institutionala: schimb de experienta 
si bune practici privind dezvoltarea locala prin 
publicatii comune, organizarea de evenimente, 
proiecte de twinning (schimb de manageri de 
program si de personal) sau lucrari de 
dezvoltare comune sau coordonate in comun, 
precum si actiuni de instruire.  

Maxim 
200.000 euro 

- Proiectele 
se depun in 
mod continu
u începând 
cu data de 
23 iulie 
2012 

w
w

w
.a

p
d

rp
.ro

 

 

http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/


Catalogul surselor de finantare 
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE 

Pagina 11 din 21                         8 octombrie 2012 

Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României 

Acţiuni colective 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
PENTRU PESCUIT, 
Masura 3.1) 
 
 

Dezvoltarea 
competitivităţii şi 
durabilităţii sectorului 
piscicol primar prin 
modernizarea flotei de 
pescuit de la Marea 
Neagră şi ajustarea 
acesteia la un nivel de 
durabilitate 
 
Dezvoltarea pieţei 
pentru produsele din 
sectorul piscicol - prin 
sprijinirea modernizării 
şi structurarea industriei 
de procesare. 

 

Structuri recunoscute de 
către autorităţile române 
ca reprezentanţi ai 
producătorilor (cum ar fi 
organizaţii, grupuri sau 
asociaţii) 
 
Organizaţii non-
guvernamentale 

 
Instituţii publice 
 

Unităţi administrativ-
teritoriale – UAT 

 

Companii private care 
realizează proiecte cu 
beneficiu comun pentru 
sectorul pescăresc 

 

Parteneriate intre entitatile 
mentionate 

 Parteneriatul cu cercetarea: participarea 
activă la programe de cercetare cu 
tematică legată de sectorul piscicol 
(managementul resurselor, tehnologii de 
acvacultură, controlul calităţii produselor, 
reducerea consumului energetic, etc.) 
realizate de institutele de cercetare, ale 
căror rezultate vor fi de interes colectiv şi 
vor fi popularizate pe scară largă. 

 Pregătire profesională: îmbunătăţirea 
abilităţilor profesionale, dezvoltarea de noi 
metode şi instrumente de pregătire (ex. 
cursuri care ajută pescarii să cunoască 
regulamentele naţionale şi europene cu 
privire la dimensiunile minime de captură, 
condiţii de igienă, controlul calităţii). 

 Crearea şi restructurarea organizaţiilor de 
producători: promovarea asociaţiilor de 
producători 

 îmbunătăţirea calităţii produselor 
organizaţiilor de producători 

 Facilităţi pentru înfiinţarea unei pieţe de 
gross şi a bursei de peşte electronice. 

- 0% din 
valoarea 
totală a 
cheltuielilor 
eligibile 
pentru 
organisme 
publice şi 
organizaţii 
de 
producători; 
 
20% din 
valoarea 
totală a 
cheltuielilor 
eligibile 
pentru 
celelalte 
categorii de 
Solicitanţi. 
 

Apel cu 
depunere 
continuă, în 
perioada 30 
iulie - 30 
noiembrie 
2012. 
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României 

Protecţia şi 
dezvoltarea faunei şi 
florei acvatice  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
PENTRU PESCUIT, 
Masura 3.2) 
 
 

Construirea sau instalarea 
facilităţilor statice sau 
mobile destinate protecţiei şi 
dezvoltării faunei şi florei 
acvatice; 
 
Reabilitarea resurselor 
piscicole din apele 
interioare, inclusiv a zonelor 
de reproducere şi a rutelor 
de migraţie pentru speciile 
migratoare; 
Protecţia şi îmbunătăţirea 
mediului în cadrul 
programului NATURA 2000, 
atunci când acestea se 
referă direct la activităţi de 
pescuit, cu excluderea 
cheltuielilor de funcţionare. 

Structuri recunoscute de 
către autorităţile române 
ca reprezentanţi ai 
producătorilor (cum ar fi 
organizaţii, grupuri sau 
asociaţii) 
 
Organizaţii non-
guvernamentale 

 
Instituţii publice 
 

Unităţi administrativ-
teritoriale – UAT 

 

Companii private care 
realizează proiecte cu 
beneficiu comun pentru 
sectorul pescăresc 

 

Parteneriate intre entitatile 
mentionate 

Investiţii pentru construcţia sau instalarea de 
facilităţi fixe sau mobile pentru protejarea sau 
dezvoltarea faunei şi florei acvatice; 
 
Investiţii pentru reabilitarea apelor interioare, 
inclusiv a zonelor de reproducere şi a rutelor 
de migrare folosite de speciile migratoare; 
 
Investiţii pentru protejarea şi ameliorarea 
mediului în cadrul Natura 2000, atunci când 
aceste zone vizează în mod direct activităţile 
de pescuit, pentru: 

 consultarea factorilor implicaţi în pregătirea 
planurilor de management, a strategiilor şi 
schemelor; 

 studii de monitorizare a speciilor; 

 refacerea habitatelor incluzând planificarea 
şi managementul riscului - sisteme de 
prevenire timpurie; 

 pregătirea informaţiilor şi materiale 
publicitare; 

 crearea de infrastructuri specifice şi 
asigurarea de echipamente pentru 
rezervaţii; 

 instruire şi formare pentru angajaţi; 

 studii relevante pentru situri Natura 2000. 
 

- 0% din 
valoarea 
totală a 
cheltuielilor 
eligibile 
pentru 
organisme 
publice şi 
organizaţii 
de 
producători; 
 
20% din 
valoarea 
totală a 
cheltuielilor 
eligibile 
pentru 
celelalte 
categorii de 
Solicitanţi. 
 

Apel cu 
depunere 
continuă, în 
perioada 30 
iulie - 30 
noiembrie 
2012. 
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României 

Dezvoltarea de noi 
piete si campanii de 
promovare 

 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
PENTRU PESCUIT, 
Masura 3.4) 
 
 
 

Campanii de promovare 
regionale, naţionale sau 
transnaţionale pentru 
produsele pescăreşti 

Organizarea şi participarea 
la expoziţii de produse 
pescăreşti 
 
Campanii de promovare a 
echipamentelor şi 
procedurilor care 
contribuie la îmbunătăţirea 
calităţii, siguranţei şi a 
trasabilităţii produselor 
pescăreşti 

 

Structuri recunoscute de 
către autorităţile române 
ca reprezentanţi ai 
producătorilor (cum ar fi 
organizaţii, grupuri sau 
asociaţii) 
 
Organizaţii non-
guvernamentale 

 
Instituţii publice 
 

Unităţi administrativ-
teritoriale – UAT 

 

Companii private care 
realizează proiecte cu 
beneficiu comun pentru 
sectorul pescăresc 

 

Parteneriate intre entitatile 
mentionate 

Sprijinul prevăzut pentru măsurile de 
promovare, poate acoperi în special: 

 costurile agenţiilor de publicitate şi ale 
altor furnizori de servicii implicaţi în 
pregătirea şi implementarea 
campaniilor de promovare; 

 achiziţionarea sau închirierea unui 
spaţiu publicitar şi crearea de 
sloganuri şi etichete pe perioada 
campaniilor de promovare; 

 cheltuielile de editare şi cele cu 
personalul extern necesar în cadrul 
campaniilor; 

 organizarea şi participarea la târguri 
comerciale şi expoziţii. 

Maxim 
2.151.250 lei 

20% din 
valoarea 
totală 
eligibilă a 
proiectului 
pentru 
organisme
le semi-
publice şi 
companiil
e private  
 
0% din 
valoare 
totală a 
investiţiei 
pentru 
organismele 
publice şi 
organizaţiile 
de 
producători 

Apel cu 
depunere 
continuă, în 
perioada 30 
iulie - 30 
noiembrie 
2012. 
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României 

Actiuni pilot 

 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
PENTRU PESCUIT, 
Masura 3.5) 
 
 
 

Sprijinirea proiectelor pilot 
destinate dobândirii şi 
difuzării unor noi 
cunoştinţe tehnice 

Structuri recunoscute de 
către autorităţile române 
ca reprezentanţi ai 
producătorilor (cum ar fi 
organizaţii, grupuri sau 
asociaţii) 
 
Organizaţii non-
guvernamentale 

 
Instituţii publice 
 

Unităţi administrativ-
teritoriale – UAT 

 

Companii private care 
realizează proiecte cu 
beneficiu comun pentru 
sectorul pescăresc 

 

Parteneriate intre entitatile 
mentionate 

Aceste proiecte pilot pot: 

 testa, în condiţii apropiate de cele reale 
din sectorul producţiei, viabilitatea 
tehnică sau economică a unei 
tehnologii inovatoare în scopul 
dobândirii şi difuzării de cunoştinţe 
tehnice sau economice asupra 
tehnologiei testate; 

 permite desfăşurarea de teste asupra 
planurilor de gestiune şi asupra 
planurilor de alocare a efortului de 
pescuit, inclusiv, în cazul în care acest 
lucru este necesar, instituirea de zone 
interzise pescuitului, pentru a evalua 
consecinţele biologice şi financiare, 
precum şi repopularea experimentală; 

 dezvolta şi testa metode de 
îmbunătăţire a selectivităţii uneltelor de 
pescuit, de reducere a capturilor 
secundare, a capturilor aruncate înapoi 
în mare sau a impactului asupra 
mediului, în special pe fundul mării; 

 testa tipuri alternative de tehnici de 
gestionare a pescuitului. 

Maxim 
12.907.500 lei 

0% din 
valoarea 
totală a 
cheltuielilor 
eligibile 
pentru 
organisme 
publice şi 
organizaţii 
de 
producători; 
 
20% din 
valoarea 
totală a 
cheltuielilor 
eligibile 
pentru 
celelalte 
categorii de 
Solicitanţi. 
 

Apel cu 
depunere 
continuă, în 
perioada 30 
iulie - 30 
noiembrie 
2012. 
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

MEDIU 
Cerere de 
propuneri 2013 
 
(PROGRAMUL 
CADRU 7 PENTRU 
CERCETARE AL 
UE) 
 
 
 

Programul are ca obiectiv 
sa intareasca colaborarea 
transnationala si sa 
finanteze proiecte de 
cooperare intre universitati, 
industrie, centre de 
cercetare si autoritati 
publice in domenii stiintifice 
si tehnologice cheie. 

Centre de cercetare, 
autoritati locale si regionale, 
 IMM-uri,  
mari companii,  
agentii si camere, 
universitati,  
ong-uri,  
organizatii internationale. 

Actiuni de cercetare finantate: 

 

- ENV 2013 6.5.1. – Accelerarea progreselor in 
economia verde; 

- ENV 2013 6.5.2. – Mobilizarea cunostintelor de 
mediu pentru mediul politic; 

- ENV 2013 6.5.4. – Platforme de cunostinte, 
networking si absorbtia rezultatelor de cercetare 
pentru intarirea cooperarii internationale in 
cercetare si inovare; 

- Actiuni de coordonare si sprijin. 

Variabila Variabila 16 
octombrie 
2012 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SESSION_ID=pt4pQbYL7NphyNlpJv8VJKYVTfvv37cTGZqGvTbP0y2y1nmYWSmX!616708556?callIdentifier=FP7-ENV-2013-one-stage
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SESSION_ID=pt4pQbYL7NphyNlpJv8VJKYVTfvv37cTGZqGvTbP0y2y1nmYWSmX!616708556?callIdentifier=FP7-ENV-2013-one-stage
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SESSION_ID=pt4pQbYL7NphyNlpJv8VJKYVTfvv37cTGZqGvTbP0y2y1nmYWSmX!616708556?callIdentifier=FP7-ENV-2013-one-stage
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SESSION_ID=pt4pQbYL7NphyNlpJv8VJKYVTfvv37cTGZqGvTbP0y2y1nmYWSmX!616708556?callIdentifier=FP7-ENV-2013-one-stage
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SESSION_ID=pt4pQbYL7NphyNlpJv8VJKYVTfvv37cTGZqGvTbP0y2y1nmYWSmX!616708556?callIdentifier=FP7-ENV-2013-one-stage
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SESSION_ID=pt4pQbYL7NphyNlpJv8VJKYVTfvv37cTGZqGvTbP0y2y1nmYWSmX!616708556?callIdentifier=FP7-ENV-2013-one-stage


Catalogul surselor de finantare 
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE 

Pagina 16 din 21                         8 octombrie 2012 

Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Programul de 
invatare de-a lungul 
vietii (LLP) - APEL 
2013 
 
 
 

Favorizarea schimburilor 
reciproce, cooperarea si 
mobilitatea intre sistemele 
de educatie si de formare 
profesionala din cadrul 
Uniunii Europene, astfel 
incat acestea sa devina un 
model de calitate la nivel 
mondial 

Administratiile, autoritatile 
locale si regionale, centrele 
de formare, centrele de 
cercetare, universitatile, 
scolile, sindicatele, 
federatiile. 

Componentele programului LLP sunt 
urmatoarele  
 
4 programe sectoriale: 
COMENIUS: Învăţământ preuniversitar 
formare continuă pentru personalul didactic din 
învăţământul preuniversitar 
asistenţi COMENIUS (viitoare cadre didactice 
din orice domeniu) 
proiecte de parteneriat şcolar 
ERASMUS: Învăţământ superior 
mobilităţi studenţeşti (de studii) 
mobilităţi cadre didactice (de predare) 
programe intensive 
cursuri intensive de limbă străină (EILC) 
LEONARDO DA VINCI: Formare profesională 
mobilităţi studenţeşti (plasamente) 
mobilităţi cadre didactice (de formare) 
GRUNDTVIG: Educaţia adulţilor 
formare continuă a personalului implicat în 
educaţia adulţilor 
parteneriate pentru învăţare 
Program transversal: 
dezvoltarea politicilor în domeniul educaţiei şi 
formării profesionale   (inclusiv portofoliul 
EUROPASS)   
învăţarea limbilor străine 
utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei şi 
comunicării în educaţie 
diseminare şi valorizare 
Programul Jean Monnet – sustine activităţi 
legate de integrarea europeană şi de instituţiile 
şi organizaţiile europene in domeniul educaţiei şi 
formării: 
acţiunea Jean Monnet 
sprijinirea unor instituţii europene 
sprijinirea unor asociaţii europene 
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http://www.edu.ro/index.php/articles/c787/
http://www.edu.ro/index.php/articles/c787/
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_lifelong_learning_2013.php
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_lifelong_learning_2013.php


Catalogul surselor de finantare 
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE 

Pagina 17 din 21                         8 octombrie 2012 

Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 1 – 
Sprijinirea 
proiectelor 
culturale  
 
 

Prin aceasta componenta a 
Programului Cultura sunt 
finantate proiecte din toate 
domeniile: patrimoniu, arte 
vizuale, artele spectacolului, 
carte si lectura, traduceri 
literare 

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 1.3.5 - Proiecte de cooperare cu 
tari tert 
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. 
Componenta 1.3.6 Festivalurile culturale 
europene 
 

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.1.3.5: 
50.000 –
200.000  euro/ 
proiect 
 
C.1.3.6: 
maxim 
100.000  euro/ 
proiect 
 
 

Minim 50% C. 1.1. si 
1.2.1:  
1 octombrie 
in fiecare an  
 
C. 1.2.2:  
3 februarie 
in fiecare an  
 
C. 1.3.5:  
3 mai in 
fiecare an 
 
 
C. 1.3.6:  
15 
noiembrie in 
fiecare an, 
 

pana la 
finele 
Programului
, in 2013  
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 2 – 
Sprijinirea 
organizatiilor active 
la nivel european in 
domeniul culturii 
 
 
 

Prin aceasta componenta a 
Programului Cultura se 
cofinanteaza cheltuielile 
aferente programului de 
lucru pe termen lung al 
organizatiilor care au ca 
misiune un subiect de 
interes european in 
domeniul culturii sau ale 
caror obiective sunt incluse 
in politica UE din respectivul 
domeniu.  

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) 
 

Sunt eligibile trei categorii de 
organizatii: ambasadori, retele de 
advocacy, si platforme de dialog structurat. 
 
Ambasadorii sunt acei operatori care, prin 
influenta pe care o exercita in domeniul cultural 
la nivel european, dovedesc o aptitudine reala 
de a fi considerate veritabili „reprezentanti” ai 
culturii europene si, in consecinta, pot indeplini 
rolul de ambasadori culturali europeni. Sunt 
vizate in mod special orchestrele, corurile, 
grupurile teatrale si companiile de dans ale 
caror activitati au o dimensiune europeana 
reala. Activitatile organizatiei trebuie sa se 
desfasoare in cel putin 7 tari participante la 
Program. 
 
Retelele de advocacy sunt acei operatori 
culturali care sunt delegati de membrii asociati si 
care asigura o suficienta reprezentare a uneia 
sau mai multor categorii de operatori culturali 
sau de domenii culturale la nivel european. 
Retelele trebuie sa aiba cel putin un an de 
existenta.  
 
Platforme de dialog structurat sunt acele 
organizatii care dezvolta un dialog structurat 
activ cu Comisia Europeana in cadrul unui 
proces specific, precum si gruparilor care 
realizeaza analize de politici si sprijina atingerea 
obiectivelor Agendei europene pentru cultura.  

Intre 75.000 si 
600.000 de 
euro, in 
functie de 
categoria 
pentru care se 
solicita 
finantare 

Minim 20% 15 
septembrie 
in fiecare 
an,  
 
pana la 
finele 
Programului
, in 2013  
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 3 - 
Sprijinirea 
activitatilor de 
analiza, colectare si 
diseminare de 
informatii, de 
maximizare a 
impactului 
proiectelor din 
domeniul 
cooperarii culturale 
 
 

Prin aceasta componenta a 
Programului Cultura este 
oferit sprijin financiar atât 
pentru activitati de analiza si 
de diseminare care sprijina 
strângerea de informatii 
despre rezultatele 
proiectelor, raspunzând 
astfel nevoii de date 
cantitative solide in sectorul 
cultural, cât si pentru 
evaluarea rezultatelor in 
raport cu obiectivele 
Programului. 

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) 
 

Prin Program se acorda fondurile necesare 
realizarii de studii si analize in domeniul 
cooperarii culturale europene si in cel al 
dezvoltarii de politici culturale europene. Se are 
in vedere cresterea volumului si a calitatii 
informatiilor si datelor disponibile, cu scopul 
conturarii unor perspective comparative si al 
dezvoltarii de analize referitoare la cooperarea 
culturala la nivel european, in special in ceea ce 
priveste mobilitatea creatorilor si actorilor 
culturali, circulatia operelor de arta, a produselor 
culturale si artistice, dar si dialogul intercultural. 
 
De asemenea, Programul sprijina colectarea si 
diseminarea de informatii si activitati al caror 
obiectiv este maximizarea impactului proiectelor. 
Programul promoveaza schimbul de experienta 
si de bune practici, activitatile de diseminare a 
informatiilor referitoare la Program, precum si 
cele referitoare la cooperarea culturala 
transeuropeana in general. 
 

Maximum  
120.000 de 
euro pentru 
fiecare an de 
activitate 

Minim 40% 1 octombrie 
in fiecare 
an, 
 
 pana la 
finele 
Programului
, in 2013  
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru

lui 

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 

Actiunea 1 - Cetateni activi pentru Europa 
Masura 1.1 - Intruniri ale cetatenilor in contextul 
infratirii intre orase 
Masura 1.2 - Crearea de retele tematice intre 
orasele infratite 
Masura 2.1 - Proiecte cetatenesti 
Masura 2.2 - Masuri de sprijin 
 
Actiunea 2 - Societatea civila activa in 
Europa 
Masura 1- Sprijin structural pentru organizatiile 
de cercetare si reflectie asupra politicilor publice 
europene  
Masura 2- Sprijin structural pentru organizatiile 
societătii civile la nivel european 
Masura 3- Sprijin pentru proiectele initiate de 
organizatiile societătii civile 
 
Actiunea 3 – Impreuna pentru Europa 
 
Actiunea 4 - Memoria europeana activa 

- - Actiunea 1 
Masura 1.1 
–  
1 februarie 
2013 
 1 iunie 
2013 1 
septembrie 
2013 
 
Masura 1.2 
–  
1 februarie 
2013 
 1 
septembrie 
2013 
 
Masura 2.1 
- 1 iunie 
2013 
 
Masura 2.2 
- 1 iunie 
2013 
 
Actiunea 2  
Masurile 1 
si 2 – 15 
noiembrie 
2012 
 
Masura 3 - 
1 februarie 
2013 
 
Actiunea 4  
-1 iunie 
2013 
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

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 
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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. 
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http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm
http://www.fngcimm.ro/index.php?page=infrastructura-descrierea-produsului
http://www.fngcimm.ro/index.php?page=infrastructura-descrierea-produsului

