
                                 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru 

ALBA IULIA, Str. Decebal, nr. 12, Tel: 0040-258-818616, Fax: 0040-258-818613 
E-mail: office@adrcentru.ro, Web: www.adrcentru.ro, www.regio.adrcentru.ro  

 

                                                                                                                                                        

 
CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE  

PROGRAME DESTINATE AUTORITĂŢILOR PUBLICE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIUNEA 
CENTRU



Catalogul surselor de finantare 
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE 
 

Pagina 1 din 13                         7 Octombrie 2013 

 

Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/Website 
program 

Petrom Idei din Tara lui 
Andrei 
 
 
NOU! 

Scopul programului este de 
a  
sprijini dezvoltarea 
sustenabila a comunitatilor  
locale din intreaga Românie 
si incurajarea  
românilor cu spirit de 

inițiativa care vor sa  
contribuie la schimbare. 

Persoanele fizice, 
organizatiile 

neguvernamentale și 
institutiile publice 
(primarie/consiliu local etc.) 
sau institutiilor de  
invatamant (scoala, 
gradinita etc.) din Romania. 
Pentru a fi eligibile, 
persoanele fizice trebuie  
sa incheie un parteneriat cu 
o organizatie  
neguvernamentala 
(asociatie, fundatie sau  
federatie), institutie publica 
(primarie/consiliu  
local etc.) sau o institutie de 
invatamant (scoala,  
gradinita etc.). 

Proiectele propuse trebuie sa se desfasoare  
pe aria geografica a României si pot acoperi  
3 domenii: mediu, educatie si dezvoltare  
comunitara, cât timp activitatile derulate: 

 raspund unor nevoi identificate la nivelul 
comunitatii;  

 permit obtinerea unor rezultate clare, 
vizibile;  

 au un impact pe termen lung.  
 

Sunt incurajate proiectele:  
• inovatoare; 
• care pot genera resurse (vând produse/ 

servicii, folosesc veniturile obtinute 
pentru continuarea initiativei si 
asigurarea impactului ei pe termen 
lung);  

• care identifica si mobilizeaza si alte 
resurse din comunitate. 

Solicitantii 
pot propune 
proiecte cu 
bugete de:  
 
• maxim 
5.000 euro; 
 
 sau 
 
• maxim 
15.000 euro. 

Minimum 5% 
din valoarea 
acestuia. 
Contributia 
poate consta in 
resurse umane, 
bunuri mobile si 
imobile. 

14 
octombrie 
2013 
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

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 
proprietarilor din 
cladire. 

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

Cerere cu 
depunere 
continua  
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http://www.inforegio.ro/node/15
http://www.inforegio.ro/node/15
http://regio.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=COMEvenimente&eID=1268
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sustinerea 
implementarii de 
aplicatii de e-
Educatie si 
asigurarea conexiunii 
la broadband 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,   
DMI 3.2, 
Operatiunea 3.2.3) 
 
 
 

Realizarea unei platforme 
nationale integrate care sa 
permita furnizarea unor 
solutii de invatamant prin 
mijloace electronice, 
disponibile on-line, pentru 
predare, invatare, evaluare 
si crearea unei comunitati 
reale in educatie. 

Agentia de Administrare a 
Retelei Nationale de 
Informatica pentru 
Educatie si Cercetare 

 Achizitionarea serviciilor de dezvoltare 
si implementare a solutiilor software 
specifice proiectului si integrarea 
aplicatiilor folosite; 

 Instruirea personalului care va utiliza 
produsele software implementate si cel 
care va asigura mentenanta; 

 Dezvoltarea continutului digital initial 
necesar pentru implementarea 
proiectului; 

 Conectarea la infrastructura broadband 
(daca este necesara pentru 
implementarea proiectului); 

 Achizitionarea de aplicatii software si 
licente software necesare pentru 
realizarea proiectului; 

 Achizitionarea si implementarea de 
solutii de semnatura electronica si 
plata electronica; 

 Construirea retelei LAN necesara 
pentru implementarea proiectului (in 
interiorul cladirii/cladirilor unde se 
implementeaza proiectul); 

 Configurarea si implementarea bazelor 
de date, migrarea si integrarea 
diverselor structuri de date existente; 

 Realizarea unui website/portal, 
achizitionarea domeniului pentru acest 
website; 

 Achizitionarea de echipamente si dotari 
justificate din punct de vedere a 
implementarii proiectului.  

 

Maxim 
165.000.00
0 lei 

- 11 
octombrie 
2013 
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http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162
http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sustinerea 
implementarii de 
solutii de e-Sanatate 
si asigurarea 
conexiunii la 
broadband 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,   
DMI 3.2, 
Operatiunea 3.2.4) 
 
 
 

Dezvoltarea si/sau 
extinderea unor platforme si 
aplicatii informatice pentru 
sanatate (e-sanatate), 
disponibile on-line pentru 
cetateni /mediu de afaceri 
/administratie publica. 

Casa Nationala de 
Asigurari de Sanatate, 
Ministerul Sanatatii si/sau 
institutii aflate in 
subordinea/coordonarea 
acestuia, numai cu acordul 
ordonatorului principal de 
credite. 

 Achizitionarea serviciilor de dezvoltare 
si implementare a solutiilor software 
specifice proiectului si integrarea 
aplicatiilor folosite; 

 Instruirea personalului care va utiliza 
produsele software implementate si cel 
care va asigura mentenanta; 

 Conectarea la infrastructura broadband 
(daca este necesara pentru 
implementarea proiectului); 

 Achizitionarea de aplicatii software si 
licente software necesare pentru 
realizarea proiectului; 

 Achizitionarea si implementarea de 
solutii de semnatura electronica si 
plata electronica; 

 Construirea retelei LAN necesara 
pentru implementarea proiectului (in 
interiorul cladirii/cladirilor unde se 
implementeaza proiectul); 

 Configurarea si implementarea bazelor 
de date, migrarea si integrarea 
diverselor structuri de date existente; 

 Realizarea unui website/portal, 
achizitionarea domeniului pentru acest 
website; 

 Achizitionarea de echipamente si dotari 
justificate din punct de vedere a 
implementarii proiectului.  

 

Maxim 
165.000.00
0 lei 

- 7 
octombrie 
2013 
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Catalogul surselor de finantare 
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE 
 

Pagina 5 din 13                         7 Octombrie 2013 

Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

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 
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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 
beneficiarului 

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 
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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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http://www.posmediu.ro/home
http://www.posmediu.ro/home
http://www.mt.ro/dgrfe/POS-T_final/pos-t_final.html
http://www.mt.ro/dgrfe/POS-T_final/pos-t_final.html
http://www.mt.ro/dgrfe/POS-T_final/pos-t_final.html
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

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 

- Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

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 8 din 13                         7 Octombrie 2013 

Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/Website 
program 

Guvernul 
Romaniei 

Programul national 
multianual de 
infiintare si 
dezvoltare de 
incubatoare 
tehnologice si de 
afaceri 
 
 
 

Dezvoltarea sectorului 
intreprinderilor mici si 
mijlocii (IMM) din România, 
prin infiintarea unor noi 
incubatoare de afaceri, 
precum si prin dezvoltarea 
incubatoarelor de afaceri 
deja existente. 

Autoritatea Publica Locala 
sau autoritatea privata 
reprezentativa la nivel 
national in domeniul 
antreprenoriatului. 
 
Beneficiari finali: 
Potentiali intreprinzatori care 
intentioneaza sa infiinteze o 
intreprindere in conformitate 
cu legislatia nationala (IMM-
uri nou-infiintate) sau 
intreprinderi deja existente 
(IMM-uri cu istoric de 
functionare), care se 
incadreaza in categoria 
IMM-urilor. 

In conformitate cu Ordinul 170/ 2013 a 
Ministerului Economiei, pentru anul 2013, prin 
implementarea Programai se estimează 
acordarea de alocată financiare 
nerambursabile pentru un număr de 114 IMM-
uri şi deschiderea a 4 incubatoare noi, din 
care unul pentru înfiinţarea şi dezvoltările 
IMM-uri inovative în cazul în care există 
solicitare din partea unei autorităţi private 
relevante la nivel naţional în domeniul 
antreprenoriatului. 
 
In cadrul Programului, autoritatile publice 
locale partenere vor pune la dispozitia 
incubatoarelor de afaceri spatii cu titlu gratuit 
si facilitatile necesare pentru a asigura 
functionalitatea acestora in beneficiul IMM-
urilor selectate. 
 
Beneficiile firmelor incubate sunt: 
a) asigurarea, cu titlu gratuit, de spatii de 
birouri mobilate si dotate cu echipament 
IT&C, spatii de productie in limita 
disponibilitatii; 
b) acces la sali de training, sali de 
conferinte, spatii expozitionale; 
c) acces la infrastructura de utilitati  a 
incubatorului (energie termica, electrica, apa, 
gaz etc.), acces la telecomunicatii si internet; 
d) acces la servicii administrative 
(curatenie, paza, secretariat) prestate prin 
intermediul Administratorului Incubatorului; 
e) alocatii financiare nerambursabile; 
f) acces servicii de informare si 
documentare oferite de Administratorul 
Incubatorului; 
g) acces la instruire, consultanta si 
asistenta in perioada de pre-incubare pentru 
elaborarea planurilor de afaceri si de 
marketing, a studiilor de fezabilitate etc.; 
h) acces la asistenta pentru dezvoltarea de 
parteneriate nationale si internationale.  

Variabila - Autoritate
a Publică 
Locală 
sau 
autoritate
a privată 
relevantă 
la nivel 
naţional în 
domeniul 
antrepren
oriatului 
poate 
solicita pe 
parcursul 
întregului 
an 
Direcţiei 
Implemem
entare 
Programe 
pentru 
IMM 
admiterea 
în 
Program.  
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http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-si-ghiduri-ale-solicitantilor-programe-nationale-2013/proiectul-programului-national-multianual-de-infiintare-si-dezvoltare-de-incubatoare-tehnologice-si-de-afaceri-
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-si-ghiduri-ale-solicitantilor-programe-nationale-2013/proiectul-programului-national-multianual-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 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/Website 
program 

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 
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

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/apartam
entul de 
protocol, 
transportul local 
de la si pana la 
unitate, 
transportul de la 
cel mai apropiat 
aeroport pana in 
localitate. 

31 
decembrie
2013 
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

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 
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/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, 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  
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Finantator 
Program de 

finantare 
Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile 

Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare

/Website 
program 

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 
comisioanel
e 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. 

- 

h
ttp

://w
w

w
.fn

g
c
im

m
.ro

/in
d

e
x
.p

h
p

?
p

a
g

e
=

in
fra

s
t

ru
c
tu

ra
-d

e
s
c
rie

re
a

-p
ro

d
u
s
u
lu

i 

 

http://www.fngcimm.ro/index.php?page=infrastructura-descrierea-produsului
http://www.fngcimm.ro/index.php?page=infrastructura-descrierea-produsului

