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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Sustinerea 
implementarii de 
solutii de e-
guvernare si 
asigurarea conexiunii 
la broadband, acolo 
unde este necesar 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,  
DMI 3.2, 
Operatiunea 3.2.1) 
 
 
NOU! 

Furnizarea de servicii 
publice on-line către 
cetăţeni/mediul de 
afaceri/administraţie publică  
 
Eficientizarea activitaţilor 
interne ale instituţiei publice 
care contribuie la furnizarea 
respectivului serviciu, 
utilizând mijloace specifice 
TIC 
 

Consiliul Judetean ca lider 
de proiect, in parteneriat cu 
alte unitati administrativ-
teritoriale  

Activitati obligatorii: 
• Achizitionare sau actualizare/îmbunătătire 

de sistem informatic destinat gestiunii 
Registrului Agricol în format electronic 
(Achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi 
implementarea soluţiilor software şi 
integrarea aplicaţiilor folosite respectând 
etapele clare de dezvoltare a proiectului: 
analiza cerinţelor, proiectare, implementare 
şi testare)  

 
• Achizitionarea sau actualizare/imbunatatire 

de soluţii informatice integrate care să 
permită urmărirea  următoarelor tipuri de 
activităţi  specifice: financiar-contabile, 
bugetare,resurse umane, impozite si taxe 
locale, evaluarea eficienţei proiectelor 
desfăşurate.  

 
• Instruirea personalului care va utiliza 

produsele software implementate şi cel 
care va asigura mentenanţa  

 
• Informare şi publicitate pentru proiect  

 
• Auditarea parţială şi finală a proiectului, 

inclusiv auditarea din punctul de vedere al 
securităţii aplicaţiei  

 
Activitati opţionale: 

 
• Conectarea la infrastructura broadband 

(acolo unde nu există şi este necesară 
pentru implementarea proiectului)  

Etc. 

6.600.000 lei Minim 2% Perioada 
de 
inregistrar
e on-line a 
propuneril
or de 
proiecte 
este 
cuprinsa 
intre  
05.04.201
3, ora 
9.30 pana 
la data de 
05.06.201
3, 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 
suplimentare

/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) 
 
APEL NELANSAT 

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 decat cladiri si terenuri, 
achizitia de active necorporale, achizitia de 
obiecte de inventar) 
  

Variabila Variabila - http://oiim
m

.m
im

m
cm

a.ro/category/oii
m

m
/opera%

C
5%

A
3iunea-clustere 

Guvernul 
Romaniei 

Programul naţional 
multianual de 
înfiinţare şi 
dezvoltare de 
incubatoare 
tehnologice şi de 
afaceri 
 
 
APEL NELANSAT 

Dezvoltarea sectorului 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii (IMM) din România, 
prin înfiinţarea unor noi 
incubatoare de afaceri, 
precum şi prin dezvoltarea 
incubatoarelor de afaceri 
deja existente. 

Autoritatea Publică Locală 
sau autoritatea privată 
reprezentativă la nivel 
naţional în domeniul 
antreprenoriatului. 
 
Beneficiari finali: 
Potenţiali întreprinzători 
care intenţionează să 
înfiinţeze o întreprindere în 
conformitate cu legislaţia 
naţională (IMM-uri nou-
înfiinţate) sau întreprinderi 
deja existente (IMM-uri cu 
istoric de funcţionare), care 
se încadrează în categoria 
IMM-urilor. 

În cadrul Programului, autorităţile publice locale 
partenere vor pune la dispoziţia incubatoarelor 
de afaceri spaţii cu titlu gratuit şi facilităţile 
necesare pentru a asigura funcţionalitatea 
acestora în beneficiul IMM-urilor selectate. 

 

Variabilă - - 

http://w
w

w
.aippim

m
.ro/articol/program

e/proi
ecte-proceduri-de-im

plem
entare-si-ghiduri-

ale-solicitantilor-program
e-nationale-

2013/proiectul-program
ului-national-

m
ultianual-de-infiintare-si-dezvoltare-de-

incubatoare-tehnologice-si-de-afaceri- 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

HERCULE II: 
Formare, seminarii 
si conferinte – 
sectiunea juridica 
 
 
NOU! 

Organizarea de stagii de 
formare, seminarii si 
conferinte pentru a sprijini 
lupta impotriva fraudei, 
coruptiei si impotriva altor 
activitati ilegale, precum si 
elaborarea si punerea in 
aplicare a politicilor de 
prevenire si detectare a 
fraudei. 
 
Prezentul anunt de cerere 
de propuneri se bazeaza pe 
Decizia nr. 878/2007/CE a 
Parlamentului European si a 
Consiliului din 23 iulie 2007 
de stabilire a unui program 
de actiune comunitara in 
vederea promovarii unor 
actiuni in domeniul protectiei 
intereselor financiare ale 
Comunitatii (programul 
Hercule II).  

Orice administratie nationala 
sau regionala dintr-un stat 
membru, dintr-o tara 
aderenta sau candidata; 
 
Orice institut de cercetare si 
educatie care are 
personalitate juridica de cel 
putin un an si care este 
stabilit si functioneaza intr-
un stat membru sau intr-o 
tara din afara Uniunii; 
 
Orice organism nonprofit 
care are personalitate 
juridica de cel putin un an si 
care este stabilit in mod 
legal intr-un stat membru 
sau intr-o tara din afara 
Uniunii,  
 
care promoveaza 
consolidarea actiunilor UE 
de protejare a intereselor 
financiare ale acesteia. 

• organizarea de conferinte si seminare; 
• studii de drept comparativ; 
• diseminarea, inclusiv publicarea, de 

informatii stiintifice privind protectia 
intereselor financiare ale UE; 

• publicarea si difuzarea unei publicatii 
periodice stiintifice privind protectia 
intereselor financiare ale Uniunii Europene; 

• organizarea de reuniunii anuale ale 
presedintilor asociatiilor de drept penal 
european si de protejare a intereselor 
financiare ale UE. 

 
 
 

 300.000 euro Minim 10% 30 aprilie 
2013 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-
us/funding/law

yers/index_en.htm
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Infect ERA 2013 
 
(PROGRAMUL 
CADRU 7 PENTRU 
CERCETARE AL 
UE) 
 
 
NOU! 

Aplicarea noilor abordari 
si tehnologii precum 
metagenomica, 
transcriptomica si 
metabolomica pentru a 
adresa biologia infectiei ca 
intreg, indifirent de patogen 
(bacterie, virus, protozoare 
unicelulare etc.) 
 
 Integrarea de noi abordari 
pentru intelegerea efectului 
patogenului si dezvoltarea 
de biomarkeri 
si instrumente pentru  
preventie, diagnostic si 
terapie 
 

Participantii din domeniul 
academic si clinic sau 
industrial 

Cercetari privind ecologia microbiana, genetica 
populatiilor, microorganisme patogene noi si 
reemergente; 
Dezvoltarea de noi instrumente sau strategii 
pentru diagnosticul si monitorizarea infectiilor, 
dezvoltarea de noi proceduri  pentru un 
diagnostic mai rapid/eficient; 
Investigatii asupra interactiunilor gazda-patogen, 
activarii sistemului imun, dezvoltarii de anti-
biorezistenta si de noi strategii pentru 
combaterea rezistentelor existente; 
Dezvoltarea de noi terapii, validarea si 
identificarea de noi substante terapeutice, 
impactul asupra gazdei, studii asupra modului 
de actiune si a efectelor secundare,  investigatii 
privind rolul microorganismelor in patologiile 
secundare ( de ex. bolile cronice); 
Dezvoltarea si aplicarea noilor tehnologii 
precum secventierea si metodele HTS, noi 
modele animale, genomica functionala 
cantitativa (inclusiv profilul expresiei genice, 
silentierea genelor, mecanismele epigenetice de 
modulare a expresiei genice, analiza SNP), 
abordari din cadrul biologiei sistemice, tehnologii 
de imagistica/screening in vivo. 

- - 19 aprilie 
2013 

https://w
w

w
.subm

ission-infect-
era.eu/lw

_resource/datapool/_item
s/item

_8/guidelines_for_appli
cants.pdf 

Institutul 
Băncii 
Europene 
pentru 
Investitii 

Concurs pentru 
inovare sociala 
 
 
 
NOU! 

Crearea valorii sociale in 
relationare cu lupta 
impotriva excluderii sociale 

Autoritati centrale, locale si 
regionale,  
 
licee, universitati,  
 
companii, intreprinderi 
sociale, IMM-uri,  
 
ONG-uri  
 
din statele membre UE, 
tarile candidate, Spatiul 
Economic European, 
Balcani. 

Propunerile pot fi: 
• idei inovative ce pot fi implementate intr-un 

orizont de timp rezonabil si aduc beneficii 
subtantiale societatii sau  

• solutii inovative implementate cu rezultate 
tangibile in ceea ce priveste impactul social 
care pot servi ca modele de buna practica.  

 
Domeniile prevazute acopera o gama larga de 
tematici: de la asistenta medicala, de sanatate si 
educatie la mediul natural si urban, prin 
intermediul noilor tehnologii, sisteme si 
procedee. 

premiul 1 – 
25.000 euro; 
 
premiul al 2-
lea – 10.000 
euro; 
 
premiul 
special 2013 
pentru mediul 
natural si 
urban – 
25.000 euro. 
 

- 15 mai 
2013  

http://institute.eib.org/program
m

es/soc
ial/social-innovation-tournam

ent/rules-
for-applicants/ 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cooperarea cu alte 
tari decat tarile 
vecine Uniunii 
Europene – apel 
2013 
 
(PROGRAMUL 
“TINERETUL IN 
ACTIUNE” – 
ACTIUNEA 3.2) 
 
NOU! 

Imbunatatirea mobilitatii 
tinerilor si lucratorilor din 
domeniul tineretului, precum 
si capacitatea de insertie 
profesionala a tinerilor; 
promovarea 
responsabilizarii tinerilor si a 
participarii active a 
acestora; 
promovarea consolidarii 
capacitatilor organizatiilor si 
structurilor pentru tineret, 
pentru a contribui la 
dezvoltarea societatii civile; 
promovarea cooperarii si 
schimbului de experienta si 
bune practici in domeniul 
tineretului si educatiei non-
formale; 
contributia la dezvoltarea 
politicilor din domeniul 
tineretului, activitatilor din 
domeniul tineretului si 
sectorului voluntariatului; 
crearea de parteneriate si 
retele viabile intre 
organizatiile pentru tineret. 
 

Organizatii 
neguvernamentale, 
 
organisme publice la nivel 
regional sau local, 
 
consilii nationale de tineret 
 

• evenimente de mare amploare dedicate 
tineretului, seminare, conferinte; 

• activitati care incurajeaza dezvoltarea de 
parteneriate si retele; 

• activitati care incurajeaza dialogul politic in 
domeniul tineretului; 

• campanii de informare si constientizare in 
favoarea tinerilor si desfasurate de tineri; 

• formarea si consolidarea capacitatilor 
lucratorilor din domeniul tineretului, 
organizatiilor din domeniul tineretului si 
multiplicatorilor; 

• stagii de practica (job-shadowing) si 
mobilitate pe termen lung pentru lucratorii 
din domeniul tineretului. 

 

100.000 euro Minim 20% 14 mai 
2013 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_3_2_en.php 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Sprijin pentru 
activitatile de 
informare destinate 
tinerilor si 
persoanelor care 
lucreaza in domeniul 
tineretului si in 
organizatii de tineret 

(PROGRAMUL 
“TINERETUL IN 
ACTIUNE” – 
ACTIUNEA 4.5) 
 

NOU! 

 

Scopul prezentei cereri de 
propuneri este sprijinirea 
proiectelor care 
promoveaza actiunile de 
informare si comunicare cu 
dimensiune europeana care 
se adreseaza tinerilor si 
liderilor organizatiilor de 
tineret, in contextul Anului 
european al cetatenilor si in 
perspectiva alegerilor pentru 
Parlamentul European din 
2014. 

Proiectele vor avea ca 
obiectiv pe termen lung 
incurajarea participarii 
tinerilor la viata publica si 
facilitarea valorificarii 
potentialului acestora ca 
cetateni europeni activi si 
responsabili. 

Organizatii 
neguvernamentale; 

organisme publice la nivel 
regional sau local; 

consilii nationale pentru 
tineret. 

 

Proiectul trebuie sa contina activitati fara scop 
lucrativ care sa se refere la domeniul tineretului 
si educatiei non-formale. 

Prioritati permanente ale Programului “Tineretul 
in actiune”: 

 cetatenia europeana; 
 participarea tinerilor; 
 diversitatea culturala; 
 incluziunea tinerilor cu mai putine 
oportunitati. 

 
Printre prioritatile anuale ale Programului 
“Tineretul in actiune”: 

 cresterea gradului de constientizare cu 
privire la cetatenia UE si drepturile care o 
insotesc, in contextul Anului european al 
cetatenilor; 

 cresterea gradului de constientizare cu 
privire la participarea la alegerile pentru 
Parlamentul European din 2014, 
permitandu-le astfel tinerilor sa actioneze 
ca cetateni activi si informati. 

120.000 euro Minim 20% 27 iunie 
2013 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/docum
ents/action

_4_5/2013-4-5-eacea-applicants-guidelines-en.pdf 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijinirea investitiilor 
in eficienta 
energetica a 
blocurilor de locuinte 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 1,   
DMI 1.2) 

 

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 resedinta de 
judet si sectoarele 
municipiului Bucuresti 

A. Lucrari de reabilitare termica a anvelopei  
 

- izolarea termica a partii opace a fatadelor; 
- inlocuirea tamplariei exterioare existente; 
- inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu 

tamplarie termoizolanta; 
- termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa; 
- izolarea termica a planseului peste subsol. 
 
B.  Lucrari de reabilitare a sistemului de incalzire 
 
- repararea/ refacerea instalatiei de 

distributie a agentului termic pentru 
incalzire si apa calda menajera din subsol/ 
canal termic; 

- montarea robinetelor cu cap termostatic la 
radiatoare si a robinetelor de presiune 
diferentiala la baza coloanelor de incalzire; 

- repararea/ inlocuirea cazanului si/sau 
arzatorului din centrala termica de 
bloc/scara, fara schimbarea tipului de 
combustibil. 

 
Sunt eligibile si urmatoarele categorii secundare 
de lucrari: 
a) activitatile conexe privind elementele 
nestructurale ale cladirii  
b) lucrarile de reparatii la fatada - parte opaca, 
la balcoane/logii si/sau la acoperisul tip 
terasa/sarpanta  

Valoarea 
totala a unei 
cereri de 
finantare  
trebuie sa fie 
cuprinsa intre 
1.700.000 lei 
si 46.000.000 
lei (inclusvi 
TVA) 
 
O unitate 
administrativ 
teritoriala 
poate depune 
mai multe 
cereri de 
finantare, cu 
respectarea 
prevederilor 
Ghidului 
solicitantului, 
fara a depasi 
limita de 35% 
din alocarea 
financiara 
(FEDR + 
buget de 
stat) aferenta 
regiunii 
respective 

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%)  
 

Cerere cu 
depunere 
continua 
incepand  
cu 3 
decembri
e 2012 

http://w
w

w
.inforegio.ro/node/15 

 http://regio.adrcentru.ro/D
etaliu.aspx?t=C

O
M

E
venim

ente&
eID

=1268 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/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) 

 
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 potential turistic 

 Valorificarea potentialului turistic 
montan 

 Dezvoltarea turismului balnear 

 Crearea, reabilitarea si extinderea 
infrastructurii de agrement, inclusiv a 
utilitatilor  aferente 

 

Activitatile privind structuri de primire turistice cu 
functiuni de cazare si functiuni de alimentatie nu 
sunt eligibile in 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 
continua 
incepand 
cu data 
de 23 
octombri
e 2012. 
 

 
 
 

http://w
w

w
.inforegio.ro/node/19 

http://regio.adrcentru.ro/D
etaliu.aspx?t=P

O
R

A
xa5&

eID
=44  
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/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 

w
w

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

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/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   

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 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/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  

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  
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/Website 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei  

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 conti
nuu 
incepand 
cu data de 
23 iulie 
2012 

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 
suplimentare

/Website 
program 

Guvernul 
Romaniei 
si 
Guvernul 
Austriei 

Programul de 
cooperare 
bilaterala Romania 
– Austria 

 

Consolidarea cooperarii 
stiintifice intre Romania si 
Austria prin finantarea 
mobilitatii cercetatorilor din 
cele doua tari. 

Institutii sau unitati de 
cercetare-dezvoltare din 
Romania, inclusiv institutii 
de invatamant superior . 
 
Fiecare propunere de 
proiect are doi coordonatori 
– un coordonator din 
Romania si un coordonator 
din Austria. 
 

Institutia coordonatoare de proiect trebuie sa 
aiba un contract in derulare, finantat din fonduri 
publice, nationale sau/si din fonduri 
internationale (PC7, Eureka, F4E, etc.) avand 
aceeasi tematica de cercetare, sau similara, cu 
cea propusa in proiectul de cooperare bilaterala 
(conditie eliminatorie). 
 
Cheltuieli eligibile pentru cercetatorii din 
Romania: 
• transport international dus-intors pentru un 

numar de maxim 3 bilete de avion/an pana 
in localitatea in care se desfasoara 
activitatea de cercetare; 

• asigurarea medicala; 
• cheltuielile cu transportul intern, diurna, 

precum si cazarea pe teritoriul Romaniei, in 
cazul in care sunt prevazute deplasari 
interne in interesul proiectului, numai 
impreuna cu echipa partenera si in 
conformitate cu legislatia nationala. 

- - 30 aprilie 
2013 
 

 

http://ancs.ro/uploads/program
e-

internationale/cooperari-bilaterale/apeluri-
deschise/pachet-inform

atii-ro-austria_11-02pdf-
final.pdf 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Instrument 
financiar privind 
prevenirea si 
pregatirea in 
materie de 
protectie civila si 
poluare marina 
 
 

Prevenirea si pregatirea in 
materie de protectie civila si 
poluare marina 
 

Orice entitate publica sau 
privata din statele 
participante la program, 
organizatii internationale din 
statele membre UE, 
Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein, Croatia, 
Macedonia. 

Aceasta cerere de proiecte este impartita in 
doua sectiuni: 
 
proiecte de prevenire – acele proiecte care 
sprijina si completeaza eforturile de prevenire 
ale statelor participante, concentrandu-se pe 
domeniile pentru care exista o abordare 
europeana comuna; 
 
proiecte de pregatire – crearea celor mai bune 
conditii si imbunatatirea pregatirii, cresterea 
sensibilizarii fata de protectia civila si/sau de 
profesionistii din domeniul poluarii marine si 
voluntarilor. 
 
Printre actiunile finantate se numara: 
• proiecte care vizeaza studiul, conceptia, 

testarea si punerea in practica a noilor 
abordari de prevenire si/sau activitati in 
statele membre sau evaluarea si 
imbunatatirea celor care exista deja; 

• proiecte care vizeaza imbunatatiri concrete 
si inovarea datorate cooperarii 
transnationale in domeniul prevenirii; 

• proiecte care vizeaza dezvoltarea 
principiilor generale si liniile directoare 
privind riscurile cu impact potential 
important asupra mediului, situatiei 
economice si oamenilor. 

 

Maxim 
500.000 euro 

Minim 25% 12 aprilie 
2013 

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/opportunities/proposals/2013_call_pr
evprep_cp_m

arine_pol/G
rant_application_G

uide_P
P

_2013-final.pdf 

Uniunea 
Europeana 

LIFE+ Cerere de 
propuneri 2013 
 
 

Punerea in aplicare si 
dezvoltarea politicii si 
legislatiei comunitare in 
domeniul  
protectiei mediului. 

Entitati inregistrate in statele 
membre ale Uniunii 
Europene sau in Croatia -
organisme publice si/sau 
private, parti implicate si 
institutii 

Teme: 
 
LIFE+ Natura si biodiversitate 
LIFE+ Politica de mediu si guvernanta 
LIFE+ Informare si comunicare 

- Minim 50% 25 iunie 
2013 

http://ec.europa.eu/en
vironm

ent/life/funding
/lifeplus2013/call/inde
x.htm
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Solutii bazate pe 
TIC pentru 
sprijinirea 
persoanelor 
varstnice in 
activitatea zilnica la 
locul de munca 
  
 

Sa dezvolte solutii bazate 
pe TIC (incluzand produse, 
servicii si sisteme) care sa 
ajute persoanele in varsta; 
Sa conserve, cat mai mult 
timp cu putinta, un nivel de 
mobilitate optimal si sa-si 
imbunatateasca increderea 
in sine, autonomia, 
securitatea, etc. 
Sa permita persoanelor in 
varsta sa-si gestioneze 
sustenabil activitatile 
cotidiene la domiciliu; 
Sa aduca un sprijin 
ingrijitorilor non-
profesionisti. 
 

Institutii constituite legal in 
statele participante la 
program. 
 
Consortiul trebuie sa 
cuprinda intre 3 si 10 
parteneri din cel putin 3 
state participante la 
program, incluzand 
obligatoriu o organizatie a 
utilizatorilor finali, un 
partener de afaceri si o IMM 
(care poate fi considerat si 
partener de afaceri). 
 

Dezvoltarea solutiilor utilizand tehnologii 
informatice si de comunicare pentru sustinerea 
si gestionarea activitatilor la locul de munca a 
persoanelor varstnice, inclusiv activitati sociale, 
de voluntariat, etc., pastrand totodata sanatatea 
si motivatia acestora pentru o viata activa. 

3 milioane 
euro 

- 30 aprilie 
2013 

http://w
w

w
.aal-europe.eu/launch-of-call-6/ 

Uniunea 
Europeana 

Intelligent Energy 
Europe (IEE) 
 
 
 
 
 

sa impulsioneze eficienta 
energetica si folosirea 
rationala a resurselor 
energetice; 
 
sa promoveze noile resurse 
de energie si sa sustina 
diversificare energetica; 
 
sa promoveze eficienta 
energetica si folosirea noilor 
surse de energie in 
transport. 
 

Asociatiile,  
 
autoritatile locale si 
regionale,  
 
centrele de cercetare,  
 
IMM-urile,  
 
universitatile. 

Prioritatea/Programul sectorial SAVE – eficienta 
energetica  
 
Prioritatea / Programul sectorial ALTENER – 
surse alternative de energie 
 
Prioritatea / Programul sectorial STEER – 
folosirea eficienta a energiei in transport 
 
INITIATIVE INTEGRATE: eficienta energetica a 
cladirilor si Leadership local pentru energie – 
initiativa dedicata autoritatilor locale si regionale 

- 25% 8 mai 
2013 
 
 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Programul ICT 
Policy Support 
 
 

Stimularea inovarii si 
competitivitatii prin 
preluarea pe scara larga a 
tehnologiei informatiei si 
comunicatiilor de catre 
cetateni, administratia 
publica si mediul de afaceri, 
in special IMM-urile. 

Administratiile centrale,  
 
autoritatile locale/regionale,  
 
universitatile,  
 
centrele de cercetare,  
 
IMM-urile,  
 
marile companii,  
 
agentiile,  
 
etc. 

Activitati de stimulare a inovarii si competitivitatii 
si dezvoltarii unei societati informationale 
durabile si inclusive. 
 
Temele principale sunt: 
 
• “Cloud” pentru servicii publice si orase 

“inteligente” 
• Continut digital, acces deschis la date si 

creativitate 
• TIC pentru sanatate, imbatranire activa si 

incluziune 
• Servicii electronice fiabile 
• Obiectivul inovare si alte actiuni 

- 50%  
 
20% in 
cazul 
proiectelor 
depuse in 
cadrul 
tematicii 
“Best 
Practice 
Networks” 

14 mai 
2013 

http://ec.europa.eu/research/participant
s/portal/page/call_C

IP
;efp7_S

E
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Guvernul 
german 

Programul de 
asistenta 
nerambursabila 
germana 2011-
2013: Cooperare 
pentru formare 
 
 

Sunt incurajate proiectele 
pentru formarea si 
calificarea personalului. 

Grupuri scolare, licee, 
scolile profesionale, scolile 
tehnice sau alte institutii de 
invatamant care ofera 
tinerilor o educatie 
profesionala si practica; 
 
Institutii si organizatii din 
domeniul sanatatii / 
asistenta sociala: spitale, 
orfelinate, case pentru 
batrani sau pentru persoane 
cu handicap, grupuri 
dezavantajate, unitati 
terapeutice (ex. ergoterapie, 
recuperare, balneo-terapie, 
etc.); 
 
Societati comerciale, 
asociatii, fundatii sau 
organizatii care sunt active 
in domeniul educarii si 
ingrijirii tinerilor, batranilor si 
a celor cu dizabilitati. 

Domeniile pot fi: industrial, agricultura, 
constructii, energetic, transporturi, mestesuguri-
artizanat, prelucrarea lemnului, etc., precum si 
sanatate, terapie, asistenta sociala, etc. 
 
Programul mai cuprinde asistenta 
nerambursabila pentru formarea de formatori, 
maistri si specialisti, instruirea personalului, 
know-how, exemple si demonstratii necesare 
profesorilor si tehnicienilor romani. 
 
Mai mult, programul poate dezvolta cooperarea 
cu scoli de arte si meserii, centre de 
mestesugari, asociatii agricole si patronale. 
 
Pot si organizate cursuri, workshopuri si 
seminarii pentru formare, calificare, recalificare, 
orientare profesionala. 
 

Costuri 
suportate de 
catre partea 
germana: 
salariul 
profesorilor-
expertilor 
germani aflati 
in misiune, 
transportul 
international, 
asigurarile 
medicale. 

Cazarea si 
masa la 
internatul 
unitatii a 
expertilor 
germani, 
transportul 
local de la si 
pana la 
unitate, 
diurna 400 
ron/proiect. 

31 
decembrie
2013 

http://v-m
arket.ro/ses/?page_id=177 



Catalogul surselor de finantare 
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE 
 

Pagina 17 din 24                         5 Aprilie 2013 

Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/Website 
program 

Guvernul 
german 

Programul de 
asistenta 
nerambursabila 
germana 2011-
2013: Cooperare 
pentru Buna 
Guvernare 
 
 

Programul isi propune sa 
imbunatateasca activitatile 
si proiectele desfasurate in 
institutiile si unitatile publice. 

Primarii, consilii judetene, 
consilii locale, prefecturi, 
institutii si unitati publice. 

Domeniile sunt:aductiuni apa, canalizari, 
drumuri, urbanism, patrimoniu local, dezvoltare 
locala, cooperari locale si internationale, 
pregatirea angajatilor, management, relatii 
publice, relatii internationale, control intern, 
managementul calitatii, alte activitati specifice 
cerute de buna administrare a resurselor si 
bugetelor. 

Costuri 
suportate de 
catre partea 
germana: 
salariul 
expertilor 
germani aflati 
in misiune, 
transportul 
international, 
asigurarile 
medicale, etc., 
mic dejun-
masa de 
pranz-cina, 
bani de 
buzunar  

Cazarea 
expertilor 
germani la 
internatul 
unitatii/apart
amentul de 
protocol, 
transportul 
local de la si 
pana la 
unitate, 
transportul 
de la cel 
mai apropiat 
aeroport 
pana in 
localitate. 

31 
decembrie
2013 

http://v-m
arket.ro/ses/?page_id=183 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/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: Invatamant preuniversitar 
formare continua pentru personalul didactic din 
invatamantul preuniversitar 
asistenti COMENIUS (viitoare cadre didactice 
din orice domeniu) 
proiecte de parteneriat scolar 
ERASMUS: Invatamant superior 
mobilitati studentesti (de studii) 
mobilitati cadre didactice (de predare) 
programe intensive 
cursuri intensive de limba straina (EILC) 
LEONARDO DA VINCI: Formare profesionala 
mobilitati studentesti (plasamente) 
mobilitati cadre didactice (de formare) 
GRUNDTVIG: Educatia adultilor 
formare continua a personalului implicat in 
educatia adultilor 
parteneriate pentru invatare 
Program transversal: 
dezvoltarea politicilor in domeniul educatiei si 
formarii profesionale   (inclusiv portofoliul 
EUROPASS)   
invatarea limbilor straine 
utilizarea noilor tehnologii ale informatiei si 
comunicarii in educatie 
diseminare si valorizare 
Programul Jean Monnet – sustine activitati 
legate de integrarea europeana si de institutiile 
si organizatiile europene in domeniul educatiei si 
formarii: 
actiunea Jean Monnet 
sprijinirea unor institutii europene 
sprijinirea unor asociatii europene 

Variabila Variabila - http://w
w

w
.llp-ro.ro/llp.php?id=52&

d=56&
pa=61&

m
enu=52 
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Uniunea 
Europeana 

 ICT 
 
(PROGRAMUL 
CADRU 7 PENTRU 
CERCETARE AL 
UE) 
 
 
 

In cadrul PC7, activitatile de 
cercetare in domeniul TIC 
vor acoperi prioritati 
strategice in domeniile 
dezvoltate din punct de 
vedere industrial si 
tehnologic in Europa, cum 
ar fi retelele de comunicatie, 
computerizarea aplicata, 
nano – electronica si 
tehnologiile pentru 
continutul audiovizual. 

Ministerele nationale / 
Autoritatile regionale 

Domeniile de cercetare vor include: 
 
• Stabilitatea si securitatea infrastructurii 
retelelor si serviciilor; 
• Performanta si siguranta sistemelor electronice 
si a componentelor; 
• Sisteme personalizate de TIC; 
• Managementul continutului digital. 

- - 16 aprilie 
2013 

https://ec.europa.eu/research/participan
ts/portal/page/cooperation?callIdentifier
=FP

7-IC
T-2013-11 

Uniunea 
Europeana 

Intelligent Energy 
Europe (IEE) 
 
 
 
 
 

sa impulsioneze eficienta 
energetica si folosirea 
rationala a resurselor 
energetice; 
 
sa promoveze noile resurse 
de energie si sa sustina 
diversificare energetica; 
 
sa promoveze eficienta 
energetica si folosirea noilor 
surse de energie in 
transport. 
 

Asociatiile,  
 
autoritatile locale si 
regionale,  
 
centrele de cercetare,  
 
IMM-urile,  
 
universitatile. 

Prioritatea/Programul sectorial SAVE – eficienta 
energetica  
 
Prioritatea / Programul sectorial ALTENER – 
surse alternative de energie 
 
Prioritatea / Programul sectorial STEER – 
folosirea eficienta a energiei in transport 
 
INITIATIVE INTEGRATE: eficienta energetica a 
cladirilor si Leadership local pentru energie – 
initiativa dedicata autoritatilor locale si regionale 

- 25% 8 mai 
2013 
 
 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ 
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suplimentare
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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, atata 
timp cat 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 
Programul
ui, in 
2013  

 

P
unctul de C

ontact C
ultural al R

om
aniei 

http://w
w

w
.cultura2007.ro   
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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, atata 
timp cat 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 
septembri
e in 
fiecare an,  
 
pana la 
finele 
Programul
ui, in 
2013  

P
unctul de C

ontact C
ultural al R

om
aniei 

http://w
w

w
.cultura2007.ro   

  



Catalogul surselor de finantare 
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE 
 

Pagina 22 din 24                         5 Aprilie 2013 

Finantator Program de 
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suplimentare
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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 atat 
pentru activitati de analiza si 
de diseminare care sprijina 
strangerea de informatii 
despre rezultatele 
proiectelor, raspunzand 
astfel nevoii de date 
cantitative solide in sectorul 
cultural, cat si pentru 
evaluarea rezultatelor in 
raport cu obiectivele 
Programului. 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atata 
timp cat 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 
Programul
ui, in 
2013  

P
unctul de C

ontact C
ultural al R

om
aniei 

http://w
w

w
.cultura2007.ro   
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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 
societatii civile la nivel european 
Masura 3- Sprijin pentru proiectele initiate de 
organizatiile societatii civile 
 
Actiunea 3 – Impreuna pentru Europa 
 
Actiunea 4 - Memoria europeana activa 

- - Actiunea 
1 
Masura 
1.1 –  
1 
februarie 
2013 
 1 iunie 
2013 1 
septembri
e 2013 
Masura 
1.2 –  
1 
februarie 
2013 
 1 
septembri
e 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 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/index_en.php 
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suplimentare

/Website 
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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/infor
m

ation_society/m
edia/i

ndex_en.htm
 

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=infrast

ructura-descrierea-produsului 

 


