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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea durabila 
a structurilor de 
sprijinire a afacerilor 
de importanta 
regionala si locala 
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 4, 
DMI 4.1)

 

Crearea, imbunatatirea 
si modernizarea 
structurilor regionale si 
locale de sprijinire a 
afacerilor avand ca 
scop atragerea 
investitiilor, revigorarea 
si dezvoltarea 
economiilor locale si 
regionale. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale din mediul 
urban sau rural;  
Parteneriate intre autoritati 
ale administratiei publice 
locale; 
Camere de comert si 
industrie, asociatii care 
reprezinta mediul de afaceri; 
Societati comerciale sau 
societati cooperative din 
mediul urban sau rural  

� Construirea/ modernizarea/ extinderea de cladiri 
si anexe aferente, care vor fi utilizate de 
operatori economici pentru activitati de productie 
si/sau prestare servicii; 

� Construirea/ modernizarea/ extinderea 
infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul 
structurii de sprijinire a afacerilor si a drumurilor 
de acces;  

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

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

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
 

minim 
1.700.000 
lei si maxim 
85.000.000 
lei  

APL, 
parteneriate 
intre APL – 
50% 
CC/AS/SC 
incadrate in 
categ. 
intreprinderil
or mijlocii – 
40% 
CC/AS/SC 
incadrate in 
categ. 
intreprinderil
or micro sau 
mici – 30% 

Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile 
pentru 
Dezvoltare 
Regionala 
 
www.adrcent
ru.ro 
 
www.inforegi
o.ro 
 
www.mdlpl.r
o 

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) 

 

Valorificarea resurselor 
naturale in scop turistic; 

Diversificarea serviciilor 
turistice; 

Imbunatatirea calitatii 
serviciilor de cazare; 

Crearea / extinderea 
structurilor de 
agrement turistic, in 
scopul cresterii 
numarului turistilor si a 
duratei sejurului.  

Autoritati ale administratiei 
publice locale;  

Parteneriate intre autoritati 
ale administratiei publice 
locale;  

Asociatii de Dezvoltare 
Intercomunitara;  

IMM-uri din domeniul 
turismului si/ sau activitati 
conexe;  

Parteneriate intre autoritati 
ale administratiei publice 
locale si ONG-uri din 
domeniul turismului si/ sau 
activitati conexe. 

� Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu 
potential turistic 

� Valorificarea potentialului turistic montan  
� Dezvoltarea turismului balnear 
� Modernizarea si extinderea structurilor de cazare 

precum si a utilitatilor conexe 
� Crearea, reabilitarea si extinderea infrastructurii 

de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente 

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 
o valoare mai mare de 1.500.000 euro, statiunile 
balneare si balneo-climatice (indiferent daca sunt 
localizate in mediul rural sau urban). 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 

minim 
700.000 lei 
si maxim 
85.000.000 
lei  

Pentru 
structuri de 
cazare: 
minim 
700.000 si 
maxim 
17.000.000 
lei 

APL, ADI – 
minim 50% 
Intreprinderi 
mijlocii – 
minim 40% 
Intreprinderi 
mici si 
microintrepri
nderi si APL 
cu buget mai 
mic de 10 mil 
Euro si mai 
putin de 
5000 de 
locuitori – 
minim 30% 

Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile 
pentru 
Dezvoltare 
Regionala 
 
www.adrcent
ru.ro 
 
www.inforegi
o.ro 
 
www.mdlpl.r
o 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin pentru 
consolidarea si 
modernizarea 
sectorului productiv 
prin investitii tangibile 
si intangibile in 
intreprinderi mari 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 1,   
DMI 1.1) 

 

Sprijinirea 
intreprinderilor in 
cresterea cifrei de 
afaceri si implicit a 
exporturilor;  
Realizarea de investitii 
moderne si cresterea 
productivitatii 
intreprinderilor;  
Sprijinirea introducerii 
de produse si 
tehnologii noi;  
Cresterea gradului de 
inovare aplicabil in 
industrie. 

Operatori economici 
inregistrati legal in Romania 
care au peste 250 de 
angajati sau realizeaza o 
cifra de afaceri anuala neta 
de peste 50 milioane euro 
(sau detin active totale care 
depasesc 43 milioane euro), 
sau care nu se incadreaza 
in categoria IMM, asa cum 
sunt definite in Legea 
346/2004. 

� Crearea unei noi unita�i de produc�ie (fabrica/ 
sec�ie/ instala�ie). 
 

� Extinderea unei unita�i existente pentru 
cre�terea capacita�ii de produc�ie. 

 
 

� Diversificarea produc�iei unei unita�i existente, 
prin lansarea de noi produse. 
 

� Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in 
procesul de produc�ie a unei unita�i existente 
(ex: modernizare instala�ii, dotari cu 
echipamente �i instala�ii inalt tehnologizate, 
automatizarea procesului de fabrica�ie, 
introducerea de noi tehnologii de produc�ie). 

Maxim 
18.500.000 
Lei 

Minim 60 % 
pentru 
proiectele 
care se 
realizeaza in 
regiunea 
Bucure�ti 
Ilfov  
 
Minim 50 %�
pentru 
proiectele 
care se 
realizeaza in 
celelalte 7 
regiuni de 
dezvoltare 

10 
octombrie 
2008 

http://ampos
cce.minind.ro
/    

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin financiar in 
valoare de pana la 
920.000 euro acordat 
pentru investitii in 
intreprinderile mici si 
mijlocii 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 1,   
DMI 1.1, 
Operatiunea a)

Consolidarea si 
dezvoltarea sectorului 
productiv din Romania 

Intreprinderile mici si mijlocii 
care solicita finantare pentru 
una din activitatile eligibile. 
Lista activitatilor neeligibile 
este  cuprinsa in Anexa 2 la 
Ghidul Solicitantului 

� Crearea unei noi unitati de productie (fabrica/ 
sectie/ instalatie) 

� Extinderea unei unitati existente pentru 
crestearea capacitatii de productie 

� Diversificarea productiei unei unitati existente, 
prin lansarea de noi produse 

� Modernizarea intreprinderii 
� Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi 

software, brevete, licente, know-how sau solutii 
tehnice nebrevetate 

� Consultanta si instruire specializata, strict legate 
de activitatile de investitii specificate mai sus 

Maxim 
920.000 Lei 

Intreprinderi 
mici: minim 
30% 

Intreprinderi 
mijlocii: 
minim 40% 

Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Ministerul 
pentru IMM-
uri, Comert, 
Turism si 
Profestii 
Liberale    

www.animmc
.ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin pentru 
implementarea 
standardelor 
internationale 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 1,   
DMI 1.1, 
Operatiunea b)

NOU! 

Sprijinirea 
intreprinderilor mici si 
mijlocii, pentru 
implementarea de 
standarde 
internationale 

Intreprinderile mici si mijlocii  � Infiintarea, modernizarea si acreditarea 
laboratoare de incercari si etalonari;  

� Implementarea si/sau certificarea sistemului de 
management al calitatii ISO 9001 (produselor 
si/sau serviciilor), sistemelor de management al 
mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului 
de management integrat calitate/mediu;  

� Etichetarea ecologica;  
� Certificarea produselor/serviciilor/proceselor. 

Maxim 
200.000 
Euro 

Intreprinderi 
mici: minim 
30% 

Intreprinderi 
mijlocii: 
minim 40% 

Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Ministerul 
pentru IMM-
uri, Comert, 
Turism si 
Profestii 
Liberale    

www.animmc
.ro  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin pentru accesul 
pe noi piete si 
internationalizare 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 1,   
DMI 1.1, 
Operatiunea c)

NOU! 

Sprijinire a 
intreprinderilor mici si 
mijlocii, pentru accesul 
pe noi piete si 
internationalizare 

Intreprinderile mici si mijlocii  � Participari la targuri si expozitii internationale 
organizate in tara sau in strainatate, cu stand 
propriu;  

� Participari la misiuni economice in strainatate;  
� Promovarea activitatii agentului economic, in 

cadrul activitatilor mentionate la pct. 1 si pct. 2;  
� Identificarea furnizorilor/clientilor externi.  

 

Maxim 
200.000 
Euro 

Intreprinderi 
mici: minim 
30% 

Intreprinderi 
mijlocii: 
minim 40% 

Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Ministerul 
pentru IMM-
uri, Comert, 
Turism si 
Profestii 
Liberale    

www.animmc
.ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin pentru 
consultanta acordat 
intreprinderilor mici si 
mijlocii 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 1,   
DMI 1.3, 
Operatiunea b) 

Dezvoltarea si inovarea 
bazei antreprenoriale 
prin asigurarea 
accesului IMM-urilor la 
servicii de consultanta 
calificate 

Microintreprinderile, 
intreprinderile mici si cele 
mijlocii care nu isi 
desfasoara activitatea intr-
unul din urmatoare 
sectoarele de activitate:  
pescuit si acvacultura, 
prelucrarea primara a 
produselor agricole, 
procesarea si 
comercializarea produselor 
agricole,  
sectorul carbonifer. 

� Elaborarea de strategii pentru solutii inovative si 
crearea de noi produse si/sau servicii si 
tehnologii 

� Elaborarea de planuri de afaceri, studii de 
prefezabilitate si/ sau fezabilitate pentru 
implementarea de tehnologii ecoeficiente si 
competitive, precum si pentru crearea de 
produse competitive 

� Elaborarea de studii si strategii de management, 
marketing si/sau analize financiare pentru 
implementarea unui anumit proiect 

� Elaborarea de strategii si planuri de dezvoltare si 
stimulare a resurselor umane 

� Elaborarea de studii comparative pentru 
utilizarea unor instrumente si solutii informatice 
sau pentru un domeniu precizat 

� Elaborarea de studii de evaluare si diagnostic 
pentru transferul afacerii 

maxim 
10.000 
Euro 

minim 30% Apel de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 
Cererea 
de 
finantare 
se 
inregistre
aza on-
line pe 
website-ul 
programul
ui 
incepand 
cu data 
de 19 mai 
2008 

Ministerul 
pentru IMM-
uri, Comert, 
Turism si 
Profestii 
Liberale    

www.animmc
.ro 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin pentru start-
up-urile si spin-off-
urile inovative 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 2,   
DMI 2.3, 
Operatiunea 1) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Maxim 
200.000 
Euro 

Minim 10% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Autoritatea 
Nationala 
pentru 
Cercetare 
Stiintifica 
http://www.a
ncs.ro/ancs_
web/index.ph
p?action=vie
w&idcat=579
&PHPSESSI
D=f0c36ead
5d458d2069
e73a27a7f87
0e2 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin pentru sisteme 
TIC integrate �i alte 
aplica�ii electronice 
pentru afaceri  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,   
DMI 3.3, 
Operatiunea 1) 

 

Cre�terea eficien�ei 
firmelor prin 
reorganizarea tuturor 
proceselor interne pe 
baza unui sistem 
informatic, introducerea 
de sisteme TIC 
moderne ce 
incurajeaza inovarea 
�i/sau ofera sprijin 
pentru imbunata�irea 
deciziilor 
managementului 

Microintreprinderile, 
intreprinderile mici sau 
mijlocii 

� Implementarea sau extinderea sistemelor ERP 
(Enterprise Resource Planning– Planificarea 
Resurselor Intreprinderii);  

� Implementarea sau extinderea de sisteme 
pentru rela�ii cu clien�ii (CRM – Customer 
Relationship Management – Managementul 
Rela�iilor cu Clien�ii);  

� Implementarea de solu�ii software pentru design 
�i/sau produc�ie, pentru imbunata�irea 
managementului ciclului de via�a al produselor;  

� Implementarea sistemelor informatice de analiza 
economica �i suport decizional (business 
intelligence systems) �i a altor aplica�ii 
electronice pentru managementul afacerii. 

Minim 
35.000 Lei 
 
Maxim 
1.000.000 
Lei 

Minim 30 % - 
in cazul 
microintrepri
nderilor si 
intreprinderil
or mici 

Minim 40 % -
in cazul 
intreprinderil
or mijlocii 

Durata de 
inregistrar
e on-line 
a 
propuneril
or de 
proiecte:  
2 
septembri
e - 12 
decembri
e 2008 in 
limita 
fondurilor 
disponibil
e. 

Ministerul 
Comunicatiil
or si 
Tehnologiei 
Informatiilor 

http://www.m
cti.ro/index.p
hp?id=462&L
=0  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin pentru 
dezvoltarea 
sistemelor de comer� 
electronic  �i a altor 
solu�ii on-line pentru 
afaceri

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,   
DMI 3.3, 
Operatiunea 2) 

 

Dezvoltarea comer�ului 
electronic �i incurajarea 
intrarii IMM-lor pe pia�a 
interna�ionala 

Microintreprinderile, 
intreprinderile mici sau 
mijlocii 

Achizi�ionarea de aplica�ii software, echipamente TIC 
�i alte mijloace fixe necesare,  servicii de consultan�a 
�i training specializat pentru: 

� Implementarea de sisteme informatice de 
comer� electronic;  

� Implementarea de sisteme informatice 
pentru licita�ii electronice; 

� Implementarea de sisteme informatice 
pentru tranzac�ii electronice securizate; 

� Implementarea de sisteme informatice de e-
payment (pla�i electronice); 

� Implementarea de sisteme de e-learning 
(inva�amânt la distan�a) pentru IMM-uri; 

� Implementarea altor sisteme informatice 
pentru dezvoltarea/optimizarea activita�ii 
companiei (B2B, B2C). 

Minim 
35.000 Lei 
 
Maxim 
1.640.000 
Lei 

Minim 30 % - 
in cazul 
microintrepri
nderilor si 
intreprinderil
or mici 

Minim 40 % -
in cazul 
intreprinderil
or mijlocii 

Durata de 
inregistrar
e on-line 
a 
propuneril
or de 
proiecte:  
2 
septembri
e - 12 
decembri
e 2008 in 
limita 
fondurilor 
disponibil
e. 

Ministerul 
Comunicatiil
or si 
Tehnologiei 
Informatiilor 

http://www.m
cti.ro/index.p
hp?id=462&L
=0  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijinirea investi�iilor 
in instala�ii �i 
echipamente 
pentru intreprinderi 
din industrie, care sa 
conduca la economii 
de energie, 
in scopul imbunata�irii 
eficien�ei energetice
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 4,   
DMI 4.1, 
Operatiunea a) 

 

� Cre�terea 
eficien�ei 
energetice 

� Reducerea 
costurilor cu 
energia in totalul 
costurilor de 
operare ale 

� intreprinderilor din 
sectorul industrial 

� Minimizarea 
impactului negativ 
asupra mediului 

Intreprinderile mari, mijlocii 
�i mici din sectorul industrial 
care implementeaza 
proiecte care conduc la 
cre�terea eficien�ei 
energetice �i la 
economie de energie, a�a 
cum sunt definite in 
Directiva 2006/32/EC. 

Investi�ii in: 
� Instala�ii/echipamente specifice pentru 

intreprinderi din industrie, in scopul ob�inerii unei 
economii specifice de energie, pe baza bilan�ului 
energetic (de exemplu, compresoare de aer, 
pompe, instala�ii/ echipamente/ sisteme de 
ventila�ie, sisteme de incalzire/racire, boilere, 
arzatoare, schimbatoare de caldura, convertoare 
de frecven�a, sisteme integrate de management 
al consumului de energie �i altele); 

� Unita�i de cogenerare de inalta eficien�a ale 
intreprinderilor din industrie (modernizarea 
centralelor de cogenerare sau construirea unora 
noi); 

� Construc�ii aferente procesului industrial care 
face obiectul proiectului. 

 
Maxim 
35.500.000 
Lei 

Minim 30 % - 
in cazul 
intreprinderil
or mici 

Minim 40 % -
in cazul 
intreprinderil
or mijlocii 

Minim 50 % -
in cazul 
intreprinderil
or mari 

 

Termenul 
de 
depunere 
incepe la 
11 august 
2008, ora 
10.00 �i 
se incheie 
la 
30 
septembri
e 2008, 
ora 14.00. 

Ministerul 
Economiei si 
Finantelor -
Direc�ia 
Generala 
Politica 
Energetica 

http://oie.mini
nd.ro/   

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Investi�ii in instala�ii 
de desulfurare a 
gazelor de ardere, 
arzatoare cu NOx 
redus �i 
filtre pentru instala�iile 
mari de ardere din 
grupuri 
modernizate/retehnol
ogizate
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 4,   
DMI 4.1, 
Operatiunea c) 

 

Minimizarea impactului 
negativ asupra 
mediului; 
Limitarea efectului de 
sera cu consecin�e 
negative asupra 
dezvoltarii 
durabile; 
Respectarea 
angajamentelor de 
mediu asumate de 
România prin Tratatul 
de Aderare; 
Introducerea celor mai 
bune tehnici disponibile 
(BAT) �i a tehnologiilor 
moderne pentru 
reducerea emisiilor 
poluante. 

Societa�ile comerciale care 
de�in instalatii mari de 
ardere aflate la data 
transmiterii de catre 
solicitant a cererii de 
finan�are in 
coordonarea autorita�ilor 
publice centrale. 

� Achizi�ionarea de instala�ii/echipamente 
specifice de desulfurare a gazelor de ardere in 
scopul reducerii SO2, in func�ie de tehnologia 
aleasa (desulfurarea umeda, desulfurarea 
uscata); 

� Achizi�ionarea de instala�ii/echipamente 
specifice de De NOx in scopul reducerii emisiilor 
de NOx, in func�ie de tehnologia aleasa; 

� Achizi�ionarea de filtre/ echipamente specifice 
pentru reducerea emisiilor de pulberi, in func�ie 
de tehnologia aleasa; 

� Construc�ii �i instala�ii aferente construc�iilor. 

 
Nu se 
aplica 

Minim 60 % 
pentru 
proiectele 
care se 
realizeaza in 
regiunea 
Bucure�ti 
Ilfov  
 
Minim 50 %�
pentru 
proiectele 
care se 
realizeaza in 
celelalte 7 
regiuni de 
dezvoltare  

Termenul 
de 
depunere 
incepe la 
11.08.200
8, ora 
10.00 �i 
se va 
incheia la 
terminare
a 
finan�arii 
alocate, 
dar nu 
mai tarziu 
de 
31.12.200
9, ora 
14.00. 

Ministerul 
Economiei si 
Finantelor -
Direc�ia 
Generala 
Politica 
Energetica 

 

http://oie.mini
nd.ro/   
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijinirea investi�iilor 
in modernizarea �i 
realizarea de noi 
capacita�i de 
producere a 
energiei electrice �i 
termice, prin 
valorificarea 
resurselor energetice 
regenerabile

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 4,   
DMI 4.2) 
 

Reducerea 
dependen�ei de 
importurile de resurse 
de energie primara (in 
principal combustibili 
fosili) �i imbunata�irea 
siguran�ei in 
aprovizionare; 
protec�ia mediului prin 
reducerea emisiilor 
nocive �i combaterea 
schimbarilor climatice;�
diversificarea surselor 
de producere a 
energiei, tehnologiilor �i 
infrastructurii pentru 
produc�ia de energie 
electrica/termica. 

Autorita�ile administra�iilor 
publice locale, Asocia�iile 
pentru Dezvoltare 
Intercomunitara  

 
Societa�i comerciale care se 
incadreaza in categoria 
intreprinderilor mici, mijlocii 
�i mari 

-achizi�ionarea �i amenajarea terenului in scopul 
amplasarii echipamentelor/instala�iilor proiectului; 
-construc�ii �i instala�ii aferente construc�iilor; 
-achizi�ia de echipamente, inclusiv a echipamentelor 
de monitorizare continua; 
-organizarea de �antier (numai in cazul proiectelor 
care nu intra sub inciden�a ajutorului de stat); 
-racordarea la re�eaua Sistemului Electroenergetic 
Na�ional in aval de punctul de delimitare 

Maxim 
71.000.000 
Lei 

Minim 30 % - 
in cazul 
intreprinderil
or mici 

Minim 40 % -
in cazul 
intreprinderil
or mijlocii 

Minim 50 % -
in cazul 
intreprinderil
or mari 

Minim 2 % - 
in cazul APL 

Termenul 
de 
depunere 
incepe la 
11 august 
2008, ora 
10.00 �i 
se incheie 
la 30 
septembri
e 2008, 
ora 14.00. 

Ministerul 
Economiei si 
Finantelor -
Direc�ia 
Generala 
Politica 
Energetica 

 

http://oie.mini
nd.ro/   

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Acces la educatie si 
formare profesionala 
initiala de calitate - 
Scoala pentru toti 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP1, DMI 
1.1)

Imbunatatirea 
invatamantului 
preuniversitar (in 
conformitate cu 
structura sistemului de 
invatamant, in vigoare), 
in vederea cresterii 
accesului la educatie 
de calitate si asigurarii 
de competente cheie si 
competente 
profesionale pentru toti. 

Inspectorate scolare 
judetene si institutii afiliate/ 
subordonate/ coordonate;  
Institute/centre de cercetare/ 
dezvoltare in domeniul 
educatiei si formarii 
profesionale initiale 
acreditate;  
Unitati de invatamant 
publice si private, din 
reteaua scolara nationala;  
Furnizori publici si privati de 
servicii de orientare, 
consiliere, mediere scolara 
si servicii alternative;  
Parteneri sociali in educatie; 
ONG-uri; etc 

� Imbunatatirea capacitatii unitatilor de invatamant 
si furnizorilor de educatie si formare profesionala 
initiala de a asigura educatie de calitate si 
calificari relevante pentru nevoile pietei muncii; 

� Dezvoltarea si imbunatatirea mecanismelor si 
instrumentelor pentru asigurarea accesului la 
educatie si formare pentru toti, dezvoltarea 
serviciilor de orientare si consiliere scolara si a 
altor servicii si instrumente alternative, inclusiv 
imbunatatirea accesului la aceste servicii;  

� Promovarea in educatie a spiritului 
antreprenorial si a cetateniei active. 

 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiulu
i „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fserom
ania.ro 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea 
resurselor umane din 
educatie si formare - 
Cariera in educatie si 
formare

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP1, DMI 
1.3)

Dezvoltarea 
oportunitatilor de 
cariera si sprijin pentru 
personalul didactic si 
asigurarea unui inalt 
nivel de calificare a 
cadrelor didactice; 
 
Imbunatatirea calificarii 
personalului didactic, 
formatorilor si a altor 
categorii de personal 
din educatie si formare 
profesionala initiala si 
continua. 
 

Inspectorate scolare 
judetene si structuri afiliate/ 
subordonate/ coordonate; 
 Parteneri sociali din 
educatie si formare 
profesionala;  
Centre/furnizori publici si 
privati acreditati/ autorizati 
pentru formarea profesorilor 
si a formatorilor;  
Unitati de invatamant 
publice si private, din 
reteaua scolara nationala de 
invatamant;  
Universitati publice si private 
acreditate. 

� Formarea initiala si continua a cadrelor didactice 
si a resurselor umane din educatie si formare 
profesionala initiala, inclusiv formare in 
parteneriat cu companii; 

 
� Formarea si perfectionarea profesorilor 

instructori si formatorilor in FPC; 
 
� Sprijin pentru programe integrate de mobilitate si 

reconversie a profesorilor catre activitati 
nedidactice; 

 
� Sprijin pentru debutul in cariera si dezvoltarea 

carierei didactice. 
 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiulu
i „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie  
2008 

www.fserom
ania.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea 
resurselor umane din 
educatie si formare - 
Profesionisti in 
educatie si formare

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP1, DMI 
1.3)

Imbunatatirea calificarii 
cadrelor didactice, 
formatorilor si a altor 
categorii de personal 
din educatie si formare 
profesionala;  

Dezvoltarea 
oportunitatilor de 
cariera si sprijin pentru 
personalul didactic si 
formatori. 

 

Inspectorate scolare 
judetene si structuri 
afiliate/subordonate/coordon
ate;  
Centre/furnizori publici si 
privati acreditati/autorizati 
pentru formarea profesorilor 
si a formatorilor;  
Unitati de invatamant 
(ISCED 0-3), publice si 
private, din reteaua scolara 
nationala de invatamant;  
Universitati publice si 
private acreditate;  
Furnizori de FPC autorizati, 
publici si privati. etc. 
 

� Dezvoltarea si furnizarea de programe de 
formare continua care sa sprijine dezvoltarea de 
noi profesii in educatie;  

� Dezvoltarea si furnizarea de programe de 
formare continua si de perfectionare pentru 
personalul din grupurile tinta, inclusiv formare la 
distanta si blended learning;  

� Dezvoltarea si furnizarea de programe de 
formare in parteneriat cu companiile pentru 
personalul din grupurile tinta;  

� Formarea la locul de munca si mentorat pentru 
absolventii de universitate debutanti in cariera 
didactica;  

� Dezvoltarea curriculumului pentru formarea 
continua a cadrelor didactice, formatorilor, 
consilierilor, mentorilor si a altor resurse umane 
din educatie, inclusiv dezvoltarea curriculumului 
pentru noi profesii;  

� Introducerea/extinderea utilizarii TIC in formarea 
cadrelor didactice si a formatorilor, inclusiv e-
learning; etc 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 
Maxim 
5.500.000 
lei.  
 
(pentru 
proiecte 
implementa
te la nivel 
multi-
regional) 
 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fserom
ania.ro 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Tranzitia de la scoala 
la viata activa - Invata 
pentru cariera ta!

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP2, DMI 
2.1)

Cresterea aptitudinilor 
de munca ale 
persoanelor aflate in 
situatia de tranzitie de 
la scoala la viata activa 
si, in consecinta, 
imbunatatirea insertiei 
acestora 
pe piata muncii 
 

Unitatile de invatamant;  
Angajatori;  
Asociatii profesionale, 
camere de comert si 
industrie, organizatii 
sindicale, organizatii 
patronale, parteneriate, 
ONG-uri;  
Furnizori autorizati de FPC, 
publici si privati, care 
asigura pregatirea pentru 
personalul din intreprinderi 
cu atributii de tutori; 
Furnizori publici si privati 
acreditati de orientare si 
consiliere profesionala;  
Institute de cercetare.  

� Sprijinirea programelor de invatare la locul 
munca pentru elevi si studenti; 

 
� Sprijinirea initiativelor de parteneriat intre scoli, 

universitati si intreprinderi; 
 
� Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de orientare, 

consiliere si indrumare in sprijinul tranzitiei de la 
scoala la viata activa; 

 
� Monitorizarea insertiei tinerilor absolventi pe 

piata muncii; 
 
� Dezvoltarea actiunilor inovatoare in vederea 

imbunatatirii tranzitiei de la scoala la viata activa. 
 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiulu
i „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fserom
ania.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Tranzitia de la scoala 
la viata activa - Invata 
o meserie!

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP2, DMI 
2.1)

Cresterea aptitudinilor 
de munca ale 
persoanelor aflate in 
situatia de tranzitie de 
la scoala la viata activa 
si, in consecinta, 
imbunatatirea insertiei 
acestora 
pe piata muncii 
 

Unitati de invatamant si 
institutii de invatamant 
superior ale caror planuri 
obligatorii de invatamant 
cuprind stagii de pregatire 
practica;  
Furnizori de formare 
profesionala continua 
autorizati,  
Angajatori;  
Asociatii profesionale;  
Camere de comert si 
industrie;  
Organizatii sindicale;  
Organizatii patronale;  
ONG-uri; etc 
 

� Activitatile de organizare, implementare, 
monitorizare, evaluare a stagiilor de pregatire 
practica pentru elevi, prevazute in curriculum-ul 
obligatoriu, incepand cu clasa a IX-a inclusiv, 
pentru toate filierele si profilurile din sistemul 
national de educatie  

� Activitatile de organizare, implementare, 
monitorizare, evaluare a stagiilor de pregatire 
practica pentru studenti, prevazute ca obligatorii 
in planul de invatamant  

� Activitatile de dezvoltare, implementare, 
monitorizare si evaluare a serviciilor de 
consiliere si orientare profesionala  

� Campanii de informare/constientizare/ 
mediatizare  

� Activitatile inovatoare care faciliteaza tranzitia de 
la scoala la viata activa  

 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
12 
septembri
e 2008 

www.fserom
ania.ro 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Prevenirea si 
corectarea parasirii 
timpurii a scolii - Nu 
abandona scoala!

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP2, DMI 
2.2)

Prevenirea 
fenomenului de 
parasire timpurie a 
scolii in special pentru 
populatia roma, 
persoanele cu 
dizabilitati si 
persoanele din mediul 
rural, precum si alte 
categorii de grupuri 
vulnerabile;  

Furnizarea 
competentelor si 
abilitatilor de baza 
necesare persoanelor 
care au parasit timpuriu 
scoala. 
  

Inspectorate scolare 
judetene si structuri afiliate/ 
subordonate/ coordonate;  
Institute/ centre de 
cercetare/ dezvoltare in 
domeniul educatiei;  
ONG-uri;  
Unitati de invatamant 
publice si private;  
Furnizori acreditati de 
orientare si consiliere 
scolara, publici si privati;  
Organizatii sindicale si 
patronate;  
Institutii de cult;  
Autoritati ale administratiei 
publice locale. 

� Sprijinirea si dezvoltarea de programe pentru 
mentinerea elevilor in educatie si prevenirea 
parasirii timpurii a scolii; 

� Dezvoltarea de programe integrate pentru 
cresterea accesului si participarii in invatamântul 
primar si secundar pentru persoanele apartinând 
grupurilor vulnerabile, inclusiv sprijin financiar 
pentru familiile acestora; 

� Promovarea unor servicii integrate si solutii 
alternative pentru invatamântul prescolar; 

� Implementarea programelor de tip “scoala dupa 
scoala”, educatie remediala si invatare asistata; 

� Reintegrarea in educatie a celor care au parasit 
timpuriu scoala; 

� Furnizarea serviciilor integrate de orientare si 
consiliere pentru persoanele expuse riscului de 
parasire timpurie a scolii. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiulu
i „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008. 
 

www.fserom
ania.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Prevenirea si 
corectarea parasirii 
timpurii a scolii - A 
doua sansa in 
educatie 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP2, DMI 
2.2)

Prevenirea 
fenomenului de 
parasire timpurie a 
scolii si mentinerea in 
sistemul de educatie si 
formare profesionala 
initiala a persoanelor 
expuse acesturi risc.

Inspectorate scolare 
judetene si structuri afiliate/ 
subordonate/ coordonate;  
Institute/ centre de 
cercetare/ dezvoltare in 
domeniul educatiei;  
ONG-uri;  
Unitati de invatamant 
publice si private;  
Furnizori acreditati de 
orientare si consiliere 
scolara, publici si privati;  
Organizatii sindicale si 
patronate;  
Institutii de cult;  
Autoritati ale administratiei 
publice locale. 

� Diversificarea, dezvoltarea si furnizarea 
serviciilor de consiliere pentru parinti pentru a 
intelege importanta educatiei si a interventiei 
timpurii, precum si rolul lor in educatia copiilor;  

� Promovarea si sustinerea dezvoltarii 
parteneriatului de tipul scoala-comunitate-parinti 
si realizarea de activitati educationale integrate, 
in parteneriat, pentru prevenirea abandonului si 
parasirii timpurii a scolii, in special in 
invatamantul prescolar si secundar superior;  

� Crearea si dezvoltarea retelelor si parteneriatelor 
intre scoli, institutii locale, servicii de ocupare, 
servicii sociale si de sanatate etc. in vederea 
prevenirii fenomenului de parasire timpurie a 
scolii si reintegrarea in educatie a celor care au 
parasit timpuriu scoala; etc 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fserom
ania.ro 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Acces si participare la 
formare profesionala 
continua - Continua 
sa te califici!

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP2, DMI 
2.3)

Sprijinirea 
intreprinderilor pentru 
facilitarea participarii 
propriilor angajati la 
formare profesionala 
continua;  
Promovarea accesului 
angajatilor la 
programele de formare 
profesionala continua 
in vederea obtinerii de 
catre acestia a unei 
calificari complete;  
Promovarea beneficiilor 
formarii profesionale 
continue in randul 
angajatilor

Furnizori autorizati pentru 
FPC, publici si privati; 
Furnizori de FPC, publici si 
privati, in vederea autorizarii 
pentru furnizarea de FPC; 
Furnizori acreditati, publici si 
privati, de orientare si 
consiliere in cariera; 
Organizatii sindicale si 
patronate; 
Camere de comert si 
industrie; etc

� Furnizare de cursuri de calificare si recalificare a 
angajatilor; 

� Acordare de sprijin si stimulente angajatilor in 
vederea participarii la FPC; 

� Sprijinirea angajatilor pentru validarea 
cunostintelor dobândite anterior; 

� Sprijinirea furnizorilor de FPC pentru dezvoltarea 
si diversificarea ofertelor de FPC; 

� Acordare de facilitati pentru indivizii „greu de 
motivat” (adultii necalificati sau cu un nivel 
scazut de calificare); 

� Sprijinirea angajatorilor pentru a incuraja 
participarea la FPC a angajatilor, inclusiv prin 
stimulente; 

� Sprijinirea campaniilor de constientizare si 
informare precum si a serviciilor de consiliere in 
cariera. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiulu
i „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fserom
ania.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Acces si participare la 
formare profesionala 
continua - Calificarea 
- o sansa pentru 
viitor! 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP2, DMI 
2.3)

Sprijinirea 
intreprinderilor pentru 
facilitarea participarii 
propriilor angajati la 
formare profesionala 
continua 

Promovarea 
accesului angajatilor la 
programele de formare 
profesionala continua, 
in vederea obtinerii de 
catre acestia a unei 
calificari complete 

Furnizori de formare 
profesionala continua, 
publici si privati; 
Centre autorizate de 
Evaluare si Certificare a 
competentelor profesionale;  
Angajatori;  
Furnizori publici si privati de 
orientare si consiliere in 
cariera;  
Institutii sau ONG-uri 
(asociatii si fundatii) 
specializate in dezvoltarea 
resurselor umane; 
Organizatii sindicale;  
Organizatii patronale;  
Asociatii profesionale;  
Camere de comert si 
industrie. 
 

� Sprijin pentru angajati, in vederea 
calificarii/recalificarii;  

� Activitati de dezvoltare, implementare, 
monitorizare si evaluare a programelor FPC;  

� Activitati de dezvoltare, implementare, 
monitorizare si evaluare a serviciilor de 
consiliere si orientare profesionala a angajatilor;  

� Campanii de informare/ constientizare/ 
mediatizare;  

� Activitati inovatoare, care faciliteaza FPC a 
angajatilor. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fserom
ania.ro 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Promovarea culturii 
antreprenoriale - 
Antreprenoriatul, o 
alternativa de cariera 
in Regiunea Centru

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP3, DMI 
3.1)

Dezvoltarea 
competentelor 
antreprenoriale si 
manageriale pentru a 
genera un numar 
crescut de afaceri.

Intreprinderi; 
Universitati publice si private 
acreditate; 
Furnizori autorizati de FPC, 
publici si privati; 
Centre sau institute de 
cercetare cu atributii 
specifice in domeniul 
promovarii si dezvoltarii 
antreprenoriatului;  
Organizatii sindicale si 
patronate; 
Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
Asociatii profesionale; 
Camere de comert si 
industrie; 
ONG-uri.  

� Cresterea constientizarii si promovarea atitudinii 
pozitive fata de cultura antreprenoriala; 

 
� Implementarea de programe si servicii 

inovatoare pentru incurajarea antreprenoriatului 
si dezvoltarea culturii antreprenoriale; 

 
� Formarea abilitatilor manageriale, in special 

pentru micro-intreprinderi si IMM-uri; 
 
� Incurajarea antreprenoriatului prin servicii de 

sprijin pentru initierea unei afaceri. 
 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiulu
i „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fserom
ania.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Formare profesionala 
si sprijin pentru 
intreprinderi si 
angajati pentru 
promovarea 
adaptabilitatii - 
Adaptabilitate si 
flexibilitate in 
Regiunea Centru 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP3, DMI 
3.2)

Cresterea gradului de 
adaptabilitate si de 
mobilitate al angajatilor, 
promovarea formelor 
flexibile de organizare 
a muncii, a formarii 
profesionale specifice 
si asigurarea sanatatii 
si securitatii la locul de 
munca. 

Intreprinderi; 
Furnizori de FPC autorizati, 
publici si privati; 
Organizatii sindicale si 
organizatii patronale; 
Asociatii profesionale si 
asociatii ale IMM-urilor; 
Camere de Comert si 
Industrie; 
ANOFM si structurile sale 
teritoriale;  
ONG-uri; 
Universitati publice si 
private, acreditate; 
Institute de Cercetare in 
domeniul educatiei si 
formarii profesionale si pietei 
muncii.  

� Sprijinirea metodelor inovatoare de organizare 
flexibila a muncii, inclusiv noi practici de lucru si 
imbunatatirea conditiilor de munca; 

� Furnizarea de formare profesionala la locul de 
munca pentru dezvoltarea competentelor 
angajatilor in scopul cresterii calitatii si 
productivitatii muncii; 

� Sprijinirea activitatilor si masurilor de prevenire a 
bolilor profesionale, de promovare a sanatatii si 
securitatii in munca, cât si pentru asigurarea 
unui mediu de lucru prietenos si incurajarea 
reconcilierii vietii profesionale cu viata de familie; 

� Promovarea si sprijinirea formarii profesionale a 
personalului din domeniul managementului 
sanatatii si a personalului medical; etc 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiulu
i „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie  
2008 

www.fserom
ania.ro 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea 
parteneriatelor si 
incurajarea 
initiativelor pentru 
partenerii sociali si 
societatea civila - 
Parteneriat pentru 
ocupare 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP3, DMI 
3.3)

Dezvoltarea initiativelor 
comune ale actorilor 
relevanti si 
consolidarea capacitatii 
partenerilor sociali si a 
organizatiilor societatii 
civile pentru a promova 
dezvoltarea durabila, 
pentru a sprijini crearea 
de locuri de munca si 
coeziunea sociala la 
nivel local, regional si 
national. 

Parteneri sociali 
reprezentativi la nivel 
national/regional/local; 
Institutii si organizatii 
membre ale Pactelor 
Regionale si Parteneriatelor 
Locale pentru Ocupare si 
Incluziune Sociala; 
ONG-uri; 
Membri ai Comitetelor 
Sectoriale si Comitete 
Sectoriale cu personalitate 
juridica; 
Asociatii profesionale; 
Camere de Comert si 
Industrie; 
Asociatii ale IMM-urilor, 
fermierilor simeseriasilor. 

� Asistenta si sprijin pentru elaborarea planurilor 
de actiune pentru incurajarea si dezvoltarea 
parteneriatelor; 

� Identificarea si implementarea modalitatilor de 
crestere a interesului angajatorilor si al altor 
actori relevanti pentru cresterea investitiilor in 
resursele umane si cresterea responsabilitatii 
sociale a intreprinderilor; 

� Dezvoltarea capacitatii interne a partenerilor 
sociali de a promova dezvoltarea resurselor 
umane, cu accent pe standarde si certificare; 

� Consolidarea capacitatii ONG-urilor de 
cooperare cu autoritatile publice centrale si 
locale, in vederea promovarii initiativelor comune 
pentru incluziune sociala, inclusiv dezvoltarea 
serviciilor de voluntariat si caritate; etc 

 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiulu
i „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fserom
ania.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea 
parteneriatelor si 
incurajarea 
initiativelor pentru 
partenerii sociali si 
societatea civila - 
Actionam impreuna 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP3, DMI 
3.3)

Dezvoltarea initiativelor 
comune ale actorilor 
relevanti si 
consolidarea capacitatii 
partenerilor sociali si a 
organizatiilor societatii 
civile pentru a promova 
dezvoltarea durabila, 
pentru a sprijini crearea 
de locuri de munca si 
coeziunea sociala la 
nivel local, regional si 
national. 

Parteneri sociali 
reprezentativi la nivel 
national/regional/local; 
Institutii si organizatii 
membre ale Pactelor 
Regionale si Parteneriatelor 
Locale pentru Ocupare si 
Incluziune Sociala; 
ONG-uri; 
Membri ai Comitetelor 
Sectoriale si Comitete 
Sectoriale cu personalitate 
juridica; 
Asociatii profesionale; 
Camere de Comert si 
Industrie; 
Asociatii ale IMM-urilor, 
fermierilor si meseriasilor. 

� Promovarea si sustinerea initiativelor comune de 
solutionare a problemelor la nivel local in 
domeniul dezvoltarii economice durabile, al 
ocuparii si al incluziunii sociale (cum ar fi: 
dezbateri publice, sondaje de opinie, campanii 
de constientizare, publicatii, studii de impact si 
de fezabilitate, organizarea de evenimente etc.);  

� Organizarea seminariilor si conferintelor privind 
piata muncii si ocuparea, campanii de 
constientizare, dezbateri publice pentru 
stimularea rolului dialogului social si a 
parteneriatelor la nivel local, regional, national si 
sectorial si pentru sustinerea initiativelor pentru 
dezvoltarea responsabilitatii civice si facilitarea 
accesului la informatiile de interes public;  

� Activitati de consolidare a structurilor sectoriale 
(ex.: comitete sectoriale, federatii, platforme, 
uniuni etc.);  

� Sprijin pentru partenerii sociali in scopul 
dezvoltarii si implementarii planurilor de actiune 
pentru ocupare si incluziune sociala  etc. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fserom
ania.ro 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea si 
implementarea 
masurilor active de 
ocupare - Fii activ pe 
piata muncii in 
Regiunea Centru! 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 5, DMI 
5.1)

Reducerea somajului 
de lunga durata prin 
actiuni preventive si 
corective;  
 
Imbunatatirea 
capacitatii de ocupare 
a persoanelor in 
cautarea unui loc de 
munca, a somerilor, in 
special de lunga durata 
si a persoanelor 
inactive. 

Furnizori de FPC autorizati, 
publici si privati; 
Camere de Comert si 
Industrie; 
Intreprinderi; 
ONG-uri; 
Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
Patronate si organizatii 
sindicale etc. 

� Sprijinirea tuturor activitatilor privind masurile 
active de ocupare; 

� Furnizarea de asistenta pentru cautarea unui loc 
de munca, servicii de orientare si formare pentru 
someri tineri si someri de lunga durata, lucratori 
vârstnici, persoane aflate in cautarea unui loc de 
munca revenite pe piata muncii dupa o perioada 
de absenta; 

� Masuri pentru o mai buna corelare intre 
aptitudinile individuale, educatie si potentialul de 
munca si oportunitatile de pe piata muncii; 

� Promovarea sistemelor duale de finantare pentru 
ocuparea tinerilor prin combinarea formarii in 
scolile profesionale si practica in intreprinderi. 
Etc. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiulu
i „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fserom
ania.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea si 
implementarea 
masurilor active de 
ocupare - Integrare 
pe piata muncii 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 5, DMI 
5.1)

Atragerea si 
mentinerea a cat mai 
multor persoane pe 
piata muncii, in 
vederea obtinerii unei 
rate cat mai mare de 
ocupare, cu accent 
special pe grupurile 
dezavantajate pe piata 
muncii;  

Reducerea somajului 
de lunga durata prin 
actiuni preventive si 
corective 
 

Furnizori de FPC autorizati, 
publici si privati; 
Camere de Comert si 
Industrie; 
Intreprinderi; 
ONG-uri; 
Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
Patronate si organizatii 
sindicale etc. 

� Furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv 
realizarea planurilor individuale de mediere si 
organizarea burselor de locuri de munca;  

� Furnizarea serviciilor de informare si consiliere 
profesionala individula sau in grup;  

� Furnizarea programelor de formare profesionala, 
la locul de munca sau in afara locului de munca, 
care sa asigure cresterea si diversificarea 
competentelor profesionale ale persoanelor in 
cautarea unui loc de munca in scopul asigurarii 
mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii;  

� Activitati pentru promovarea sistemelor duale de 
finantare pentru ocuparea tinerilor prin corelarea 
formarii profesionale cu practica in intreprinderi;  

� Etc. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fserom
ania.ro 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Promovarea 
sustenabilitatii pe 
termen lung a zonelor 
rurale in ceea ce 
priveste dezvoltarea 
resurselor umane si 
ocuparea fortei de 
munca - Mediul rural - 
mai mult decat 
agricultura 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP5, DMI 
5.2)

Imbunatatirea calitatii 
resurselor umane in 
zonele rurale, in  
vederea facilitarii 
accesului la ocupare in 
activitati non-agricole; 
Cresterea  oportunita-
tilor de ocupare, prin  
furnizarea sprijinului 
pentru crearea de noi 
locuri de munca/ noi 
forme de ocupare 
pentru lucratorii 
independenti din 
zonele rurale si 
promovarea culturii 
antreprenoriale in 
zonele rurale. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
 
Organizatii sindicale; 
 
Furnizori publici si privati de 
FPC autorizati; 
 
ONG-uri; 
 
Intreprinderi; 
 
Patronate; 
 
Asociatii profesionale; 
 
Institute de cercetare si 
dezvoltare etc. 

� Dezvoltarea programelor integrate pentru 
formare, ocupare si alte masuri de sprijin pentru 
populatia din zonele rurale, care urmaresc 
reducerea agriculturii de subzistenta; 

� Masuri pentru promovarea mobilitatii 
ocupationale si geografice a fortei de munca din 
mediul rural, pentru a beneficia de toate 
oportunitatile de ocupare existente si pentru 
cresterea coeziunii regionale; 

� Sprijin pentru membrii de familie aflati in ingrijire, 
servicii de asistenta si alte activitati asociate 
pentru a permite indivizilor sa participe pe piata 
muncii; 

� Promovarea programelor care sprijina si 
incurajeaza demararea afacerilor in activitati 
nonagricole. 

 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiulu
i „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fserom
ania.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Promovarea 
sustenabilitatii pe 
termen lung a zonelor 
rurale in ceea ce 
priveste dezvoltarea 
resurselor umane si 
ocuparea fortei de 
munca - Mediul rural - 
oportunitati de 
ocupare 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP5, DMI 
5.2)

Imbunatatirea calitatii 
resurselor umane in 
zonele rurale, in  
vederea facilitarii 
accesului la ocupare in 
activitati non-agricole; 
Cresterea  oportunita-
tilor de ocupare, prin  
furnizarea sprijinului 
pentru crearea de noi 
locuri de munca/ noi 
forme de ocupare 
pentru lucratorii 
independenti din 
zonele rurale si 
promovarea culturii 
antreprenoriale in 
zonele rurale. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
 
Organizatii sindicale; 
 
Furnizori publici si privati de 
FPC autorizati; 
 
ONG-uri; 
 
Intreprinderi; 
 
Patronate; 
 
Asociatii profesionale; 
 
Institute de cercetare si 
dezvoltare etc. 

� Dezvoltarea si implementarea campaniilor de 
informare si constientizare in scolile din zonele 
rurale privind oportunitatile de educatie si 
formare profesionala si de ocupare in domeniile 
non-agricole;  

� Dezvoltarea si implementarea campaniilor de 
informare si constientizare privind oportunitatile 
de ocupare in domenii non-agricole pentru 
persoanele ocupate in agricultura de 
subzistenta;  

� Promovarea campaniilor pentru mobilitatea 
ocupationala, sectoriala si geografica a fortei de 
munca din mediul rural;  

� Promovarea si acordarea de sprijin pentru 
revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor 
traditionale;  

� Activitati de consiliere si asistenta pentru 
inceperea unei activitati independente sau 
pentru initierea unei afaceri in mediul rural, 
inclusiv asistenta privind modalitatea de 
accesare si utilizare a microcreditelor. Etc. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fserom
ania.ro 



Catalogul surselor de finantare 
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

Pagina 16 din 24                       5 Septembrie 2008 

Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea 
economiei sociale – 
Economie  sociala si 
solidaritate  
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP6, DMI 
6.1)

Dezvoltarea si 
promovarea unor 
activitati si 
servicii generatoare de 
profit pentru a ajuta 
persoanele excluse 
social sau cele expuse 
riscului de excluziune 
sociala sa se integreze 
sau reintegreze pe 
piata muncii, in 
intreprinderile 
economiei sociale 
si/sau in economia 
formala 
 

ONG-uri;  
Cooperative de credit, de 
consum si de productie; 
Organizatii sindicale; 
Patronate; 
Culte si asociatii religioase; 
Furnizori de FPC autorizati; 
Furnizori de servicii sociale; 
Furnizori de servicii 
specializate pentru 
stimularea ocuparii fortei de 
munca, publici si privati, 
acreditati; 
Intreprinderi implicate in 
economia sociala; 
Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
Institute de cercetare. 

� Actiuni de sensibilizare, promovare a serviciilor 
de consiliere si informare si schimbul de 
experienta in domeniul economiei sociale; 

 
� Dezvoltarea instrumentelor si metodelor 

adecvate pentru furnizarea serviciilor sociale; 
furnizarea, dezvoltarea si crearea serviciilor 
flexibile si alternative pentru ingrijirea copiilor 
si/sau a altor membri ai familiei aflati in ingrijire 
pe parcursul zilei; 

 
� Dezvoltarea programelor de formare pentru 

specialistii implicati in sistemul serviciilor sociale 
(lucratori sociali, asistenti personali, asistente 
comunitare, mediatori familiali, mediatori sanitari, 
asistenti maternali, ingrijitori, personal din 
institutii rezidentiale) etc. 

 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiulu
i „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fserom
ania.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea 
economiei sociale – 
Pentru o viata mai 
buna  
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP6, DMI 
6.1)

Dezvoltarea si 
promovarea unor 
activitati si 
servicii generatoare de 
profit pentru a ajuta 
persoanele excluse 
social sau cele expuse 
riscului de excluziune 
sociala sa se integreze 
sau reintegreze pe 
piata muncii, in 
intreprinderile 
economiei sociale 
si/sau in economia 
formala 
 

ONG-uri;  
Cooperative de credit, de 
consum si de productie; 
Organizatii sindicale; 
Patronate; 
Culte si asociatii religioase; 
Furnizori de FPC autorizati; 
Furnizori de servicii sociale; 
Furnizori de servicii 
specializate pentru 
stimularea ocuparii fortei de 
munca, publici si privati, 
acreditati; 
Intreprinderi implicate in 
economia sociala; 
Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
Institute de cercetare. 

� Servicii de integrare la locul de munca, ocupare 
temporara sau formare la locul de munca, 
crearea unor locuri de munca permanente 
pentru persoanele dezavantajate pe piata muncii 
si ateliere protejate;  

� Dezvoltarea si furnizarea programelor de 
formare profesionala, inclusiv dezvoltarea 
competentelor de utilizare TIC pentru grupurile 
dezavantajate;  

� Furnizarea serviciilor de ocupare, precum 
informare si consiliere profesionala, asistenta, 
mentorat, tutorat, orientare profesionala, 
consiliere psihologica, consiliere psihiatrica, 
medierea locurilor de munca;  

� Dezvoltarea si furnizarea programelor de 
formare pentru managerii intreprinderilor sociale 
si pentru specialistii implicati in economia 
sociala, in vederea dezvoltarii cunostintelor si 
competentelor necesare, cum ar fi planificarea 
unei afaceri, dezvoltarea spiritului antreprenorial, 
marketing si vanzari,  etc. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fserom
ania.ro 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Imbunatatirea 
accesului si a 
participarii grupurilor 
vulnerabile pe piata 
muncii - Impreuna pe 
piata muncii 
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP6, DMI 
6.2)

Facilitarea accesului la 
educatie si integrarea 
sau reintegrarea 
persoanelor vulnerabile 
pe piata muncii 

ONG-uri;  
Culte si asociatii religioase;  
Autoritati ale administratiei 
publice locale (unitati 
administrativ-teritoriale);  
Organizatii sindicale si 
patronate;  
Administratia Nationala a 
Penitenciarelor si institutii 
subordonate;  
Furnizori de FPC publici si 
privati autorizati;  
Furnizori de servicii sociale 
publici/privati;  
Intreprinderi si asociatii ale 
IMM-urilor etc. 
 

� Formarea profesionala a personalului furnizorilor 
de servicii sociale (inclusiv ONG-uri si voluntari);  

� Formare profesionala, grupuri de lucru 
educative, pentru persoanele supuse riscului de 
excluziune sociala;  

� Dezvoltarea si implementarea activitatilor pentru 
prevenirea parasirii timpurii a scolii de catre 
tineri, inclusiv pentru combaterea disfunctiilor 
sociale, cum ar fi consumul de droguri si alcool, 
comiterea de infractiuni etc.;  

� Dezvoltarea si promovarea diferitelor forme de 
cooperare intre angajatori, patronate, organizatii 
sindicale, ONG-uri (asociatii si fundatii) si alti 
actori relevanti pe piata muncii in vederea 
identificarii si promovarii oportunitatilor de 
ocupare pentru grupurile vulnerabile; etc. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fserom
ania.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Promovarea egalitatii 
de sanse pe piata 
muncii - Sanse egale 
si respect 
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP6, DMI 
6.3)

Consolidarea 
principiului accesului 
egal pentru toti pe piata 
muncii, cresterea 
constientizarii asupra 
principiului egalitatii de 
sanse si de gen, 
asigurarea accesului 
egal la ocupare si la 
construirea unei cariere 
profesionale, in 
vederea crearii unei 
piete a muncii 
inclusive, prevenirea si 
combaterea violentei 
domestice si a traficului 
de persoane. 

ONG-uri;  
Furnizori autorizati de FPC, 
publici si privati;  
Furnizori de servicii 
specializate pentru 
stimularea ocuparii fortei de 
munca, publici si privati, 
acreditati;  
Organizatii mass-media;  
Cooperative sociale;  
Organizatii sindicale si 
patronate;  
Autoritati ale administratiei 
publice centrale si locale;  
Institute de cercetare in 
domeniul pietei muncii;  
Asociatii profesionale;  
Intreprinderi. 

� Dezvoltarea si furnizarea programelor de 
formare profesionala, inclusiv calificare si 
recalificare, pentru cresterea si dezvoltarea 
aptitudinilor si calificarilor femeilor;  

� Sesiuni de formare profesionala pentru expertii 
si operatorii mass-media, care sa urmareasca 
eliminarea stereotipurilor de gen in societate si in 
special in mass-media;  

� Formare profesionala si asistenta pentru femei in 
vederea initierii unei afaceri;  

� Campanii pentru cresterea constientizarii si 
combaterea traficului de persoane si violentei 
domestice, in special impotriva femeilor si 
copiilor;  

� Activitati de promovare a principiului egalitatii de 
sanse si de gen adresate autoritatilor publice 
centrale si locale si partenerilor sociali;  

� Activitati care urmaresc combaterea 
inegalitatilor, mai ales a celor bazate pe etnie, 
dizabilitati si varsta; etc. 
 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fserom
ania.ro 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Initiative 
transnationale pentru 
o piata inclusiva a 
muncii - Schimb de 
bune practici 
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP6, DMI 
6.4)

Dezvoltarea unei piete 
a muncii mai permisiva, 
flexibila si inclusiva. 

ONG-uri (asociatii si 
fundatii); 
Furnizori de FPC autorizati, 
publici si privati; 
Furnizori de servicii sociale 
publici si privati; 
Autoritati ale administratiei 
publice centrale si locale; 
Institute de cercetare in 
domeniul pietei muncii si 
incluziunii sociale; 
Organizatii sindicale si 
patronate; 
Asociatii ale IMM-urilor; 
Asociatii profesionale; 
Universitati publice si 
private, acreditate.
 

� Proiecte transnationale orientate spre 
dezvoltarea resurselor umane in cadrul politicilor 
si practicilor de incluziune sociala; 

� Stabilirea parteneriatelor la nivel european in 
domeniul dezvoltarii resurselor umane si 
incluziunii sociale; 

� Diseminarea metodelor inovatoare catre alti 
actori implicati in combaterea discriminarii; 

� Participarea si colaborarea cu retelele tematice 
europene si nationale, inclusiv organizarea si 
participarea la grupuri de lucru, evenimente, 
seminarii si conferinte in domeniul dezvoltarii 
resurselor umane si incluziunii sociale; 

� Schimb de bune practici si transfer de expertiza 
privind incluziunea si ocuparea somerilor sau 
privind adaptarea formarii profesionale la noile 
tehnologii; 

� Dezvoltarea si sustinerea programelor comune 
pentru promovarea ocuparii; etc 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiulu
i „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fserom
ania.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Initiative 
transnationale pentru 
o piata inclusiva a 
muncii - Parteneriat 
transnational 
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP6, DMI 
6.4)

Dezvoltarea unei piete 
a muncii mai permisiva, 
flexibila si inclusiva. 

ONG-uri (asociatii si 
fundatii); 
Furnizori de FPC autorizati, 
publici si privati; 
Furnizori de servicii sociale 
publici si privati; 
Autoritati ale administratiei 
publice centrale si locale; 
Institute de cercetare in 
domeniul pietei muncii si 
incluziunii sociale; 
Organizatii sindicale si 
patronate; 
Asociatii ale IMM-urilor; 
Asociatii profesionale; 
Universitati publice si 
private, acreditate.
 

� Proiecte transnationale orientate spre 
dezvoltarea resurselor umane in cadrul politicilor 
si practicilor de incluziune sociala; 

� Stabilirea parteneriatelor la nivel european in 
domeniul dezvoltarii resurselor umane si 
incluziunii sociale; 

� Diseminarea metodelor inovatoare catre alti 
actori implicati in combaterea discriminarii; 

� Participarea si colaborarea cu retelele tematice 
europene si nationale, inclusiv organizarea si 
participarea la grupuri de lucru, evenimente, 
seminarii si conferinte in domeniul dezvoltarii 
resurselor umane si incluziunii sociale; 

� Schimb de bune practici si transfer de expertiza 
privind incluziunea si ocuparea somerilor sau 
privind adaptarea formarii profesionale la noile 
tehnologii; 

� Dezvoltarea si sustinerea programelor comune 
pentru promovarea ocuparii; etc 
 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept public 
si cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial - 
minim 2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial - 
minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fserom
ania.ro 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Stimularea 
microintreprinderilor 
din domeniul 
prelucrarii primare a 
produselor forestiere 
lemnoase si 
nelemnoase

(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 123) 

 

Cresterea competivitatii 
microintreprinderilor din 
domeniul prelucrarii 
primare a 
produselor forestiere 
lemnoase si 
nelemnoase si 
obtinerea de surse 
regenerabile de 
energie 
din biomasa forestiera 
 

Microintreprinderile 
 

� Achizitia de utilaje si de echipamente si 
amenajarea de spatii pentru desfasurarea 
activitatii;  

� Dobandirea drepturilor de brevet, a licentelor, 
know-how sau a cunostintelor tehnice 
nebrevetate, dupa cum urmeaza: 
a) Cumpararea de tehnologii (know-how), 
achizitionarea de patente si licente pentru 
pregatirea implementarii proiectului; 
b) Achizitionarea de software ( programe pentru 
calculator). 

Max 
2.000.000 
Euro 

50% 31 
decembri
e 2008 

http://www.a
pdrp.ro/conte
nt.aspx?item
=1797&lang=
RO 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Stimularea IMM-urilor 
care proceseaza 
produse agricole in 
vederea obtinerii unor 
produse alimentare 

(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 123) 

 

Cresterea 
competitivitatii 
intreprinderilor de 
procesare si marketing 
a produselor agricole 
prin diversificarea 
produselor obtinute si 
prin obtinerea si 
utilizarea surselor de 
energie regenerabila si 
a biocombustibililor. 

Intreprinderile mici si mijlocii � Constrctii noi si/sau modernizarea cladirilor 
folosite pentru procesul de productie; 

� Constructii noi si/sau modernizari pentru 
depozitarea produselor, inclusiv depozite 
frigorifice en-gross; 

� Achizitii sau achizitii in leasing financiar de noi 
utilaje, instalatii, echipamente, aparate; 

� Achizitii sau achizitii in leasing financiar de noi 
mijloace de transport specializate; 

� Investitii pentru imbunatatirea controlului intern al 
calitatii materiei prime, semifabricatelor, 
produselor si subproduselor obtinute in cadrul 
unitatilor de procesare si marketing (constructii 
si/sau echipamente); 

� Investitii pentru producerea si utilizarea energiei 
din surse regenerabile (constructii si/sau 
echipamente). 

� Cumpararea de tehnologii (know-how), 
achizitionarea de patente si licente pentru 
pregatirea implementarii proiectului; 

� Achizitionarea de software. 

Max 
3.000.000 
Euro 

50% 31 
decembri
e 2008 

http://www.a
pdrp.ro/conte
nt.aspx?item
=1796&lang=
RO  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României 

Investitii productive in 
acvacultura 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
PENTRU PESCUIT, 
Masura 2.1) 

 

Sprijinirea investitiilor in 
construirea, extinderea, 
echiparea si 
modernizarea 
instalatiilor de 
productie, in special in 
vederea imbunatatirii 
conditiilor de munca, 
igienei, sanatatii umane 
sau animale si a 
calitatii produselor 

Agenti economici;  
Grupurile de producatori 
(Ordin MADR 772/2007) si 
asociatiile (OUG 26/2000) 
pot fi beneficiarii acestei 
masuri daca investitiile 
servesc interesul propriilor 
membri;  
Organisme publice sau 
semi-publice.

� Diversificarea productiei cu specii cu prospecte 
bune de piata;  

� Implementarea metodelor cu efecte pozitive 
asupra mediului;  

� Sustinerea activitatilor de acvacultura 
traditionala;  

� Imbunatatirea conditiilor de munca si sigurantei 
muncitorilor din acvacultura.  

_ Minim 40% - http://www.a
npa.ro/   

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României 

Investitii in procesare 
si marketing 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
PENTRU PESCUIT, 
Masura 2.6) 

 

Sprijinirea investitiilor in 
construirea, extinderea, 
echiparea si 
modernizarea 
instalatiilor de 
productie, in special in 
vederea imbunatatirii 
conditiilor de munca, 
igienei, sanatatii umane 
sau animale si a 
calitatii produselor 

Agenti economici;  
Grupurile de producatori 
(Ordin MADR 772/2007) si 
asociatiile (OUG 26/2000) 
pot fi beneficiarii acestei 
masuri daca investitiile 
servesc interesul propriilor 
membri;  
Organisme publice sau 
semi-publice.

� Imbunatatirea activitatii de procesare si 
comercializare pentru produsele interne 
provenite atat din acvacultura cat si din pescuit;  

� Realizarea de produse de calitate pentru nisele 
din piata;  

� Imbunatatirea facilitatilor pentru piata. 

 

_ Minim 40% - http://www.a
npa.ro/   

Ministerului 
pentru 
Intreprinder
i Mici si 
Mijlocii, 
Comert, 
Turism si 
Profesii 
Liberale 

Programul de 
rambursare a 
impozitului platit 
pentru profitul 
reinvestit 

Cresterea 
competitivitatii si 
capitalizarea 
intreprinderilor mici si 
mijlocii 

Intreprinderile mici si mijlocii Cheltuieli eligibile sunt sumele cheltuite in anul 2007, 
din profit, pentru investitii in: 
    a) active corporale: 
� echipamente tehnologice (masini, utilaje si 

instalatii de lucru); 
� computere si echipamentele periferice ale 

acestora; 
    b) active necorporale: 
� brevete, drepturi de autor, licente, marci de 

comert sau de fabrica si alte valori similare, 
precum si achizitionarea ori producerea 
programelor informatice. 

 
 
 

Maxim 
100.000 lei/ 
beneficiar, 
in limita 
sumelor 
platite 
pentru 
profitul brut 
reinvestit. 

Nu este 
cazul 

1 octom-
brie 2008, 
in 
conditiile 
in care 
bugetul 
Programu
lui nu se 
epuizeaz
a inainte 
de 
aceasta 
data 

http://www.a
nimmc.ro/pro
grame/profit_
reinvestit200
8/   
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Ministerului 
pentru 
Intreprinder
i Mici si 
Mijlocii, 
Comert, 
Turism si 
Profesii 
Liberale 

Programul national 
multianual pe 
perioada 2006 - 
2011 pentru 
sustinerea 
accesului 
intreprinderilor mici 
si mijlocii la servicii 
de instruire si 
consultanta 

Constituirea unei 
scheme de vouchere, 
in vederea afirmarii si 
valorificarii potentialului 
de productie si de 
servicii al 
intreprinderilor mici si 
mijlocii, prin instruirea 
personalului lor cu 
functii de decizie si/sau 
de executie si 
facilitarea accesului la 
servicii de consultanta  

Societatile comerciale si 
societatile cooperative 

� Instruirea personalului intreprinderilor mici si 
mijlocii avand functii de decizie si/sau de 
executie pe tematici prioritare 

� Participarea la cursuri de specializare/ 
perfectionare profesionala a personalului angajat 

� Servicii de consultanta acordata pentru 
elaborarea urmatoarelor: Analiza/planul/strategia 
afacerii; Analiza/planificarea/strategia proiectelor 
de investitii; Studiu privind politica de preturi; 
Analiza/planul/strategia pozitiei pe piata/ 
benchmarking; Analiza/planul/strategia 
organizationala; Organizarea sistemului de 
management al informatiilor; Analiza/ planul/ 
strategia sistemului de control; etc. 

Maxim 
15.000 Lei 

Minim 25% 10 
octombrie 
2008 

http://www.a
nimmc.ro/pro
grame/instrui
re_consultan
ta2008/     

Ministerului 
pentru 
Intreprinder
i Mici si 
Mijlocii, 
Comert, 
Turism si 
Profesii 
Liberale 

Programul national 
multianual pe 
perioada 2002 - 
2011 pentru 
sustinerea 
mestesugurilor si 
artizanatului 

Stimularea dezvoltarii 
mestesugurilor si a 
micii industrii din 
Romania, a intaririi 
clasei de mici 
mestesugari, protejarea 
meseriilor care 
presupun un numar 
mare de operatii 
executate manual in 
practicarea lor si 
relansarea serviciilor si 
a produselor obtinute 
de acestia, promovarea 
acestor produse si 
servicii pe pietele 
nationale si 
internationale 

� societatile comerciale 
� societatile cooperative 
� persoanele fizice 

autorizate care 
desfasoara activitati 
economice in mod 
independent (inclusiv 
asociatii familiale) 

� asociatiile profesionale  
� fundatiile 

� Participari la targuri si expozitii nationale sau 
internationale, cu stand propriu sau in asociere 
cu alti operatori economici;  

� Elaborarea si productia de materiale tiparite de 
promovare a operatorului economic, redactate in 
limba romana si cel putin intr-o limba de 
circulatie internationala;  

� Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii 
solicitantului si a produselor sau serviciilor 
promovate, in limba romana si cel putin intr-o 
limba de circulatie internationala, nou si in 
conditiile inexistentei altuia detinut de acelasi 
operator economic;  

� Achizitionarea de calculatoare tip PC si/sau 
sisteme portabile;  

� Achizitionarea de diverse scule, dispozitive, 
echipamente, utilaje, masini, necesare pentru 
desfasurarea activitatii. 

 

Maxim 
20.000 Lei 

Minim 30% 10 
octombrie 
2008 

http://www.a
nimmc.ro/pro
grame/meste
sug_artizana
t2008/    
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Ministerului 
pentru 
Intreprinder
i Mici si 
Mijlocii, 
Comert, 
Turism si 
Profesii 
Liberale 

Programul pentru 
dezvoltarea 
abilitatilor 
antreprenoriale in 
randul tinerilor si 
facilitarea accesului 
acestora la finantare 
- START 

Sprijinirea demararii si 
dezvoltarii firmelor nou-
infiintate (start-up-uri);  
Stimularea infiintarii de 
noi microintreprinderi, 
intreprinderi mici si 
mijlocii (IMM-uri);  
Cresterea potentialului 
de accesare a surselor 
de finantare. 

� Persoane fizice;  
� Persoanele fizice 

autorizate, intreprinderi 
individuale, asociatii 
familiale/intreprinderi 
familiale;  

� Societati comerciale.  

 

Pentru realizarea Programului se aloca de la bugetul 
de stat pe anul 2008 suma de 6.000 mii lei, pentru 
acordarea de alocatii financiare nerambursabile 
pentru cofinantarea castigatorilor - autori ai planurilor 
de afaceri eligibile, selectati dintre aplicanti in cadrul 
Programului. 

Maxim 
60.000 Lei 

Minim 50% 10 
octombrie 
2008 

http://www.a
nimmc.ro/pro
grame/start2
008/    

Ministerului 
pentru 
Intreprinder
i Mici si 
Mijlocii, 
Comert, 
Turism si 
Profesii 
Liberale 

Programul pentru 
sprijinirea
transferului 
afacerilor 

Asigurarea continuitatii 
ideilor si practicilor 
comerciale, pentru 
mentinerea locurilor de 
munca si stimularea 
activitatilor economice. 

Intreprinderi mici si mijlocii 
(societati comerciale/ 
societati cooperative/ 
persoane fizice care 
desfasoara activitati 
economice in mod 
independent) 

Cheltuielile pentru plata taxelor si tarifelor necesare 
operatiunii de transfer a societatilor comerciale/ 
societatilor cooperative/ persoanelor fizice care 
desfasoara activitati economice in mod independent 
sau care au efectuat transferul afacerii inainte de 
intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea 
activitatilor economice de catre persoane fizice 
autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi 
familiale. 

Bugetul 
alocat 
pentru anul 
2008 este 
de 200.000 
lei 

Nu este 
cazul 

31 
Decembri
e 2008 

http://www.a
nimmc.ro/pro
grame/transf
er_afaceri20
08/   

Ministerului 
pentru 
Intreprinder
i Mici si 
Mijlocii, 
Comert, 
Turism si 
Profesii 
Liberale 

Programului de 
dezvoltare si 
modernizare a 
activitatilor de 
comercializare a 
produselor si 
serviciilor de piata 

Sprijinirea operatorilor 
economici sa 
desfasoare activitati 
economice in mod 
independent, prin 
facilitarea accesului la 
achizitionarea de 
masini, utilaje, instalatii 
de lucru, mijloace 
moderne de evidenta a 
gestiunii si promovarea 
activitatii 

� societati comerciale 
� societati cooperative 
� persoane fizice 

autorizate 

� achizitionarea de tehnica de calcul (tip PC, 
inclusiv sisteme portabile, format din: unitate 
centrala, monitor, imprimanta, licenta sistemului 
de operare);  

� realizarea unui site pe internet pentru operatorii 
economici care nu detin alt site si care trebuie sa 
fie functional la data depunerii cererii de 
eliberare a AFN;  

� achizitionarea de cititoare pentru cod cu bare;  
� achizitionarea de cântare electronice cu/fara 

printer pentru etichetare inclus;  
� achizitionarea de aparate de marcat electronice 

fiscale;  
� achizitionarea de masini, utilaje si instalatii 

tehnologice, care sunt mijloace fixe 

Maxim 
50.000 lei 

Minim 40% 10 
octombrie 
2008 

http://www.a
nimmc.ro/pro
grame/servici
i_piata2008/     
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

UE / BERD 
/ Guvernul 
României  
prin BCR si 
BRD 

Facilitate de 
finantare pentru 
cresterea
competitivitatii 
Intreprinderilor Mici 
si Mijlocii din 
Romania  

 

Sustinerea cresterii 
competitivitatii 
Intreprinderilor Mici si 
Mijlocii (IMM) din 
sectorul 
industrial pe piata unica 
europeana, prin 
accesarea creditelor 
bancare necesare 
derularii proiectelor de 
investitii care sa 
asigure conformarea cu 
legislatia in vigoare 
privind protectia 
mediului, securitatea si 
sanatatea in munca, 
calitatea si securitatea 
produselor.

Intreprinderile mici si mijlocii � Participarea voluntara a Companiei la schemele 
de management de mediu, de securitate si 
sanatate in munca si/sau de asigurare a calitatii 
produselor 

� Gospodarirea apei si a apelor uzate 
� Gospodarirea ambalajelor si a deseurilor de 

ambalaje 
� Gospodarirea deseurilor, inclusiv a deseurilor 

periculoase 
� Gospodarirea deseurilor de echipamente 

electrice si electronice 
� Protectia calitatii aerului 
� Managementul substantelor periculoase 
� Protectia solului si a apelor subterane 
� Prevenirea si controlul integrat al poluarii 
� Asigurarea securitatii si sanatatii salariatilor 
� Prevenirea riscurilor profesionale 
� Informarea si instruirea salariatilor 
 

Valoarea 
creditului: 
maxim 
500.000 
Euro 
 
Valoarea 
grantului: 
maxim 
100.000 
Euro 

Minim 80% Pâna la 
epuizarea 
sumei de 
40 
milioane 
Euro in 
imprumut
uri, dar nu 
mai târziu 
de 30 
noiembrie 
2009. 
 

WS ATKINS 
Consultants 
SRL 
Str. General 
Ernest 
Brosteanu 
nr.15 
010527 
Bucuresti 
Telefon / Fax 
021 210 50 
60 
021 210 51 
67 
E-mail 
atkins@click
net.ro 

Banca 
Mondiala si 
Guvernul 
României 

Programul de 
Finantare 
Nerambursabila        
„e-Crestere” 

Proiectul Economia 
Bazata pe 
Cunoastere 
 
 

Imbunatatirea 
competitivitatii firmelor 
românesti pe piata 
interna si pe pietele 
externe, prin adoptarea 
de tehnologii 
inovatoare si solutii 
informatice de tip e-
business. 

Persoanele autorizate, 
asociatiile familiale, 
microintreprinderile, IMM-uri, 
asociatii care activeaza in 
domeniul agriculturii 
(exceptându-le pe cele care 
se incadreaza in Anexa 1 la 
Tratatul CE), cooperative, 
grupuri de producatori, 
consortii constituite din IMM-
uri si universitati si/sau 
institutelor de Cercetare – 
Dezvoltare. 

� Achizitionarea utilajelor de productie care sa 
contina elemente inovatoare sau tehnologii 
moderne, precum si echipamente TIC; 

� Achizitionarea de licente de productie, patente, 
inventii, inovatii; 

� Achizitionarea de solutii software care pot 
include urmatoarele: analiza proceselor, 
dezvoltarea, implementarea si testarea aplicatiei; 

� Achizitionarea de servicii de consultanta pentru: 
planuri de afaceri pentru dezvoltarea solutiilor de 
tip e-business, studii de piata, pregatirea 
documentatiei proiectului, implementarea 
proiectului (una din aceste categorii sau o 
combinatie a acestora); 

� Achizitionarea de servicii de instruire (numai 
taxele pentru cursuri); 

� Participarea la expozitii si târguri nationale si 
internationale (numai taxa de participare) si 
servicii pentru marketing online; 

� Costuri pentru audit. 

In cazul 
PFA 
Maxim 
33.450 lei 
In cazul 
IMM Maxim 
223.000 lei 
In cazul 
consortiilor 
Maxim 
446.000 lei 

In cazul PFA 
Min 15% 
 In cazul 
IMM Min 
25%  
In cazul 
consortiilor 
Min 40% 

24 
noiembrie 
2008 

Ministerul 
Comunicatiil
or si 
Tehnologiei 
Informatiei 
http://www.e
comunitate.r
o/index.php?
c=1&m=248
&limba=ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiarul

ui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 

LIFE + Punerea in aplicare, 
actualizarea si 
dezvoltarea politicii si 
legislatiei de mediu 
comunitare 
 
Punerea in aplicare a 
celui de-al saselea 
Program comunitar de 
actiune pentru mediu, 
inclusiv a strategiilor 
tematice si finanteaza 
masuri si proiecte cu 
valoare adaugata 
europeana in statele 
membre. 

Organisme, actori si institutii 
publice si/sau private 

� dezvoltarea si mentinerea retelelor, bazelor de 
date si a sistemelor informatice care au legatura 
directa cu punerea in aplicare a politicii si 
legislatiei comunitare in materie de mediu;  

� demonstrarea politicilor, tehnologiilor, metodelor 
si instrumentelor inovatoare si care aduc 
valoarea adaugata europeana;  

� studii, anchete, modelare si elaborare de 
scenarii;  

� monitorizare, inclusiv a padurilor;  
� acordarea asistentei pentru consolidarea 

capacitatilor;  
� formare, ateliere si reuniuni, inclusiv formarea 

agentilor participanti la initiative de prevenire a 
incendiilor forestiere; 

� constituirea de retele si platforme pentru cele 
mai bune practici; etc. 

- Minim 50% 21 
noiembrie 
2008 

http://ec.euro
pa.eu/enviro
nment/life/fu
nding/lifeplus
.htm  

Uniunea 
Europeana 

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

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

� distribuirea si promovarea lucrarilor audiovizuale 
europene;  

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

- - 31 
decembri
e 2013

Media Desk 
Romania 

www.media-
desk.ro    

Norvegia  Programul de 
Cooperare 
Norvegian cu 
Romania 
 

Cresterea economica si 
dezvoltarea durabila in 
România 

Parteneriatele intre 
entitatile din România si 
Norvegia, incluzând 
companii private si publice, 
institutii private si publice, 
autoritati publice, centrale si 
regionale sau locale, ONG-
uri, parteneri sociali. Oricare 
din parteneri poate fi 
promotorul aplicatiei.   

Proiecte care se incadreaza in urmatoarele domenii:  
� Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera 

(mediu)
� Eficienta energetica si energie regenerabila
� Facilitarea productiei sustenabile, inclusiv 

certificarea si verificarea
� Sanatate
 

Minim 
250.000 
Euro  
 
Maxim 
5.000.000 
Euro. 

ONG-uri -
minim 10%  
Autoritati 
centrale, 
regionale si 
locale - 
minim 15% 
Celelalte 
categorii de 
solicitanti - 
minim 40%  

31 
decembri
e 2008 

Ministerul 
Economiei si 
Finantelor 
 
 
www.norway
grants.org   
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei  

Reabilitarea si 
modernizarea retelei 
de drumuri judetene, 
strazi urbane – inclusiv 
constructia / 
reabilitarea soselelor 
de centura 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 2, 
DMI 2.1) 

Imbunatatirea 
accesibilitatii regiunilor 
si mobilitatii populatiei, 
bunurilor si serviciilor, 
in vederea stimularii 
dezvoltarii economice 
durabile.  
 

Autoritati ale administratiei 
publice locale (APL)  
 
Asociatie de dezvoltare 
intercomunitara (ADI)  
 
Autoritati ale administratiei 
publice locale intre care exista 
acorduri sau parteneriate 
pentru realizarea unor 
programe de dezvoltare zonala 
 
 
 

� Reabilitarea si modernizarea retelei de 
drumuri judetene;  

� Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi 
urbane;  

� Constructia / reabilitarea / modernizarea 
soselelor de centura cu statut de drum 
judetean.  

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
 
minim 
3.000.000 
Lei 
 
maxim 
134.000.00
0 Lei 

Minim 2% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile 
pentru 
Dezvoltare 
Regionala 
 
www.adrcentr
u.ro  
  
www.inforegio.
ro   
 
www.mdlpl.ro  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei  

Reabilitarea/ 
modernizarea/ 
echiparea infrastructurii 
serviciilor de sanatate

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 3,   
DMI 3.1) 

Imbunatatirea calitatii 
infrastructurii serviciilor 
de asistenta medicala 
si repartizarea teritorial 
- regionala echilibrata a 
acestora pe teritoriul 
tarii, pentru asigurarea 
unui acces egal al 
cetatenilor la serviciile 
de sanatate. 
 

Autoritati ale administratiei 
publice locale 
 
Asociatii pentru Dezvoltare 
Intercomunitara  
 
Parteneriate intre autoritati ale 
administratei publice locale 
 
 
 
 
 

� Reabilitarea, modernizarea cladirilor 
spitalelor si ambulatoriilor;  

� Reabilitarea, modernizarea utilitatilor 
generale si specifice ale spitalelor/ 
ambulatoriilor; 

� Crearea/modernizarea in spitale/ambulatorii, 
a facilitatilor de acces pentru persoane cu 
dizabilitati fizice,  

� Achizitionare echipamente pentru spitale 
/ambulatorii. 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
 

minim 
700.000 Lei 

maxim 
85.000.000 
Lei 

Minim 2% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile 
pentru 
Dezvoltare 
Regionala 
 
www.adrcentr
u.ro 
 
www.inforegio.
ro 
 
www.mdlpl.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei  

Reabilitarea 
/modernizarea / 
dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 3,  
DMI 3.2) 

Imbunatatirea calitatii 
infrastructurii pentru 
serviciile sociale, prin 
sprijin acordat in mod 
echilibrat pe intreg 
teritoriul tarii, pentru 
asigurarea unui acces 
egal al cetatenilor la 
astfel de servicii. 

Autoritate a administratiei 
publice locale - prin serviciile 
publice de asistenta sociala din 
subordine 
 
Autoritate a administratiei 
publice locale desemnata lider 
al unui parteneriat incheiat cu 
un furnizor de servicii sociale 
de drept public sau privat, 
acreditat in conditiile legii 
 
Furnizori publici sau privati de 
servicii sociale, acreditati in 
conditiile legii 

� Modernizarea/ extinderea cladirilor centrelor 
sociale (spatii de cazare, cantine, grupuri 
sanitare etc.); 

� Modernizarea/ extinderea cladirilor pentru 
infintarea de noi centre sociale; 

� Modernizarea utilitatilor generale si specifice 
ale centrelor sociale; 

� Crearea/ modernizarea facilitatilor de acces 
pentru persoane cu dizabilitati; 

� Amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul 
centrelor sociale; 

� Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor 
beneficiarilor de servicii oferite de centrele 
sociale, inclusiv echipamente pentru 
persoane cu dizabilitati. 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
 
minim 
350.000 Lei 
 
maxim 
3.500.000 
Lei 

Minim 2% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile 
pentru 
Dezvoltare 
Regionala 

www.adrcentr
u.ro

www.inforegio.
ro

www.mdlpl.ro 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei  

Reabilitarea, 
modernizarea, 
dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii 
educationale 
preuniversitare, 
universitare si a 
infrastructurii pentru 
formare profesionala 
continua

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 3, 
DMI 3.4) 

Imbunatatirea calitatii 
infrastructurii de 
educatie, a dotarii 
scolilor, a structurilor 
de cazare pentru 
studenti si centrelor 
pentru formare 
profesionala pentru 
asigurarea unui proces 
educational la 
standarde europene si 
a cresterii participarii 
populatiei scolare si a 
adultilor la procesul 
educational.  
 

Consilii Judetene 

Consilii locale municipale 

 Consilii locale orasenesti 

Consilii locale comunale 

Institutii de invatamant superior 
de stat  

Centre de formare profesionala 
continua  

Institutii publice furnizori de 
formare profesionala continua  

� Consolidarea, modernizarea, extinderea 
cladirilor;  

� Consolidarea, modernizarea, extinderea si 
dotarea cladirilor scolilor speciale: spatii de 
invatamant, spatii de cazare, cantine, diferite 
facilitati pentru acces si activitati didactice;  

� Construirea, extinderea, consolidarea, 
modernizarea cladirilor Campusurilor pentru 
Invatamant Profesional si Tehnic;  

� Dotari cu echipamente didactice, 
echipamente pentru pregatirea profesionala, 
echipamente IT; 

� Consolidarea, modernizarea, extinderea si 
dotarea cladirilor din campusurile 
universitare de stat: spatii de invatamant, 
spatii de cazare, cantine, diferite facilitati 
pentru activitati didactice;  

� Consolidarea, modernizarea, extinderea 
cladirilor Centrelor de Formare Profesionala 
Continua; 

� Modernizarea utilitatilor.  

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
 

minim 
500.000 lei 
si maxim 
67.000.000 
lei  

Minim 2% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile 
pentru 
Dezvoltare 
Regionala 
 
www.adrcentr
u.ro 
 
www.inforegio.
ro 
 
www.mdlpl.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea durabila a 
structurilor de sprijinire 
a afacerilor de 
importanta regionala si 
locala 
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 4, 
DMI 4.1)

 

Crearea, imbunatatirea 
si modernizarea 
structurilor regionale si 
locale de sprijinire a 
afacerilor avand ca 
scop atragerea 
investitiilor, revigorarea 
si dezvoltarea 
economiilor locale si 
regionale. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale din mediul urban 
sau rural;  

Parteneriate intre autoritati ale 
administratiei publice locale; 

Camere de comert si industrie, 
asociatii care reprezinta mediul 
de afaceri; 

Societati comerciale sau 
societati cooperative din mediul 
urban sau rural  

� Construirea/ modernizarea/ extinderea de 
cladiri si anexe aferente, care vor fi utilizate 
de operatori economici pentru activitati de 
productie si/sau prestare servicii; 

� Construirea/ modernizarea/ extinderea 
infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul 
structurii de sprijinire a afacerilor si a 
drumurilor de acces;  

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

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

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
 

minim 
1.700.000 
lei si maxim 
85.000.000 
lei  

APL, 
parteneriat
e intre APL 
– 50% 
CC/AS/SC 
incadrate 
in categ. 
intreprinder
ilor mijlocii 
– 40% 
CC/AS/SC 
incadrate 
in categ. 
intreprinder
ilor micro 
sau mici – 
30% 

Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile 
pentru 
Dezvoltare 
Regionala 
 
www.adrcentr
u.ro 
 
www.inforegio.
ro 
 
www.mdlpl.ro 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Reabilitarea siturilor 
industriale poluate si 
neutilizate si pregatirea 
pentru noi activitati 

 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 4, 
DMI 4.2)

 

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

Autoritati ale administratiei 
publice locale din mediul urban 
sau rural  

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

 

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

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

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

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

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

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

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
 

minim 
1.700.000 
lei si maxim 
85.000.000 
lei 

Minim 50% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile 
pentru 
Dezvoltare 
Regionala 
 
www.adrcentr
u.ro 
 
www.inforegio.
ro 
 
www.mdlpl.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Restaurarea si 
valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural, 
precum si 
crearea/modernizarea 
infrastructurilor conexe

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 5, 
DMI 5.1) 

Cresterea importantei 
turismului si culturii, ca 
factor care stimuleaza 
cresterea economica in 
regiuni, respectand 
principiile dezvoltarii 
durabile si ale 
protectiei mediului. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale si centrale  
Institutii de cult 
 
Organizatii neguvernamentale 
 
APL leader al unui parteneriat 
cu autoritati ale administratiei 
publice locale sau centrale, 
unitati de cult, organizatii 
neguvernamentale 
 
Autoritate a administratiei 
publice centrale leader al unui 
parteneriat cu APL sau unitati 
de cult 

Se finanteaza obiectivele cu potential turistic care 
sunt incluse in: 

� patrimoniul UNESCO, atat din mediul urban 
cat si rural 

� patrimoniul cultural national din mediul urban 
si rural 

� patrimoniul cultural local din mediul urban.  

 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
 
minim 
1.700.000 
Lei 
 
maxim 
85.000.000 
Lei 

Minim 2% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile 
pentru 
Dezvoltare 
Regionala 

www.adrcentr
u.ro

www.inforegio.
ro

www.mdlpl.ro 

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) 

 

Valorificarea resurselor 
naturale in scop 
turistic; 

Diversificarea 
serviciilor turistice; 

Imbunatatirea calitatii 
serviciilor de cazare; 

Crearea / extinderea 
structurilor de 
agrement turistic, in 
scopul cresterii 
numarului turistilor si a 
duratei sejurului.  

Autoritati ale administratiei 
publice locale;  

Parteneriate intre autoritati ale 
administratiei publice locale;  

Asociatii de Dezvoltare 
Intercomunitara;  

IMM-uri din domeniul turismului 
si/ sau activitati conexe;  

Parteneriate intre autoritati ale 
administratiei publice locale si 
ONG-uri din domeniul 
turismului si/ sau activitati 
conexe. 

� Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu 
potential turistic 

� Valorificarea potentialului turistic montan  
� Dezvoltarea turismului balnear 
� Modernizarea si extinderea structurilor de 

cazare precum si a utilitatilor conexe 
� Crearea, reabilitarea si extinderea 

infrastructurii de agrement, inclusiv a 
utilitatilor aferente 

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 o valoare mai mare de 
1.500.000 euro, statiunile balneare si balneo-
climatice (indiferent daca sunt localizate in mediul 
rural sau urban). 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 

minim 
700.000 lei 
si maxim 
85.000.000 
lei  

Pentru 
structuri de 
cazare: 
minim 
700.000 si 
maxim 
17.000.000 
lei 

APL, ADI – 
minim 50% 
Intreprinde
ri mijlocii – 
minim 40% 
Intreprinde
ri mici si 
microintrep
rinderi si 
APL cu 
buget mai 
mic de 10 
mil Euro si 
mai putin 
de 5000 de 
locuitori – 
minim 30% 

Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile 
pentru 
Dezvoltare 
Regionala 
 
www.adrcentr
u.ro 
 
www.inforegio.
ro 
 
www.mdlpl.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

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 

Ministerul 
Mediului si 
Dezvoltarii 
Durabile 

www.mmediu.r
o  

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 

Ministerul 
Mediului si 
Dezvoltarii 
Durabile 

www.mmediu.r
o 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

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. 

_ _ Nedeterm
inat 

http://www.mt.
ro/dgrfe/POS-
T_final/pos-
t_final.html  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sus�inerea 
implement�rii de solu�ii 
de e-guvernare �i 
asigurarea conexiunii 
la broadband, acolo 
unde este necesar

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,   
DMI 3.2, Operatiunea 
1) 

NOU! 

Obiectivul specific este 
de a pune la dispozitie 
serviciile administrative 
prin mijloace 
electronice, respectiv 
de a crea beneficii atat 
pentru utilizatori 
(cetateni si mediul de 
afaceri), cat si pentru 
administratia publica. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale si unitatile 
administrativ teritoriale; 
Institutii publice ce functioneaza 
la nivel local; 
Asociatii de dezvoltare 
intercomunitara; 
Autoritatile administratiei 
publice centrale; 
Institutii publice ce functioneaza 
la nivel central; 
Parteneriate intre autoritati 
publice centrale sau/si institutii 
publice ce functioneaza la nivel 
central; 
Biblioteci de drept public cu 
personalitate juridica. 
Institutii de invatamant superior 
de drept public  acreditate 

� Achizi�ionarea de servicii de consultan�� 
pentru preg�tirea �i managementul 
proiectului 

� Conectarea la infrastructura broadband 
Achizi�ionarea de aplica�ii software �i 
licen�ele software necesare pentru realizarea 
proiectului  

� Achizi�ionarea �i implementarea de solu�ii de 
semn�tur� electronic�  �i plat� electronic� 

� Construirea re�elei LAN necesar� pentru 
implementarea proiectului  

� Configurarea �i implementarea bazelor de 
date, migrarea �i integrarea diverselor 
structuri de date existente  

� Dezvoltarea con�inutului ini�ial necesar 
pentru implementarea proiectului  

� Realizarea unui website/portal, 
achizi�ionarea domeniului pentru acest 
website 

� Instruirea personalului care va utiliza 
produsele software implementate �i cel care 
va asigura mentenan�a etc. 

 

Minim 
350.000 Lei 

Minim 2 %  
 

28 
noiembrie 
2008 

Ministerul 
Comunica�iilor 
�i Tehnologiei 
Informa�iilor 

http://fonduri.
mcti.ro/?q=nod
e/75    
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Implementarea de 
sisteme TIC în scopul 
cre�terii 
interoperabilit��ii 
sistemelor informatice 
�i asigurarea 
conexiunii la 
broadband, acolo unde 
este necesar  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,   
DMI 3.2, Operatiunea 
2)
NOU! 

Obiectivul specific este 
de a pune la dispozitie 
serviciile administrative 
prin mijloace 
electronice, respectiv 
de a crea beneficii atat 
pentru utilizatori 
(cetateni si mediul de 
afaceri), cat si pentru 
administratia publica. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale si unitatile 
administrativ teritoriale; 
Institutii publice ce functioneaza 
la nivel local; 
Asociatii de dezvoltare 
intercomunitara; 
Autoritatile administratiei 
publice centrale; 
Institutii publice ce functioneaza 
la nivel central; 
Parteneriate intre autoritati 
publice centrale sau/si institutii 
publice ce functioneaza la nivel 
central; 
Biblioteci de drept public cu 
personalitate juridica. 
 

� Achizi�ionarea de servicii de consultan�� 
pentru preg�tirea �i managementul 
proiectului 

� Conectarea la infrastructura broadband 
Achizi�ionarea de aplica�ii software �i 
licen�ele software necesare pentru realizarea 
proiectului  

� Achizi�ionarea �i implementarea de solu�ii de 
semn�tur� electronic�  �i plat� electronic� 

� Construirea re�elei LAN necesar� pentru 
implementarea proiectului  

� Configurarea �i implementarea bazelor de 
date, migrarea �i integrarea diverselor 
structuri de date existente  

� Dezvoltarea con�inutului ini�ial necesar 
pentru implementarea proiectului  

� Realizarea unui website/portal, 
achizi�ionarea domeniului pentru acest 
website etc. 

Minim 
350.000 Lei 

Minim 2 %  
 

28 
noiembrie 
2008 

Ministerul 
Comunica�iilor 
�i Tehnologiei 
Informa�iilor 

http://fonduri.
mcti.ro/?q=nod
e/75    

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sus�inerea 
implement�rii de 
aplica�ii de E-Educa�ie 
�i asigurarea 
conexiunii la 
broadband, acolo unde 
este necesar  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,   
DMI 3.2, Operatiunea 
3) 

NOU! 

Obiectivul specific este 
de a pune la dispozitie 
serviciile administrative 
prin mijloace 
electronice, respectiv 
de a crea beneficii atat 
pentru utilizatori 
(cetateni si mediul de 
afaceri), cat si pentru 
administratia publica. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale si unitatile 
administrativ teritoriale; 
Institutii publice ce functioneaza 
la nivel local; 
Asociatii de dezvoltare 
intercomunitara; 
Autoritatile administratiei 
publice centrale; 
Institutii publice ce functioneaza 
la nivel central; 
Parteneriate intre autoritati 
publice centrale sau/si institutii 
publice ce functioneaza la nivel 
central; 
Biblioteci de drept public cu 
personalitate juridica. 
Institutii de invatamant superior 
de drept public  acreditate 

� Achizi�ionarea de servicii de consultan�� 
pentru preg�tirea �i managementul 
proiectului 

� Conectarea la infrastructura broadband 
Achizi�ionarea de aplica�ii software �i 
licen�ele software necesare pentru realizarea 
proiectului  

� Achizi�ionarea �i implementarea de solu�ii de 
semn�tur� electronic�  �i plat� electronic� 

� Construirea re�elei LAN necesar� pentru 
implementarea proiectului  

� Configurarea �i implementarea bazelor de 
date, migrarea �i integrarea diverselor 
structuri de date existente  

� Dezvoltarea con�inutului ini�ial necesar 
pentru implementarea proiectului  

� Realizarea unui website/portal, 
achizi�ionarea domeniului pentru acest 
website etc. 

 

Minim 
350.000 Lei 

Minim 2 %  
 

28 
noiembrie 
2008 

Ministerul 
Comunica�iilor 
�i Tehnologiei 
Informa�iilor 

http://fonduri.
mcti.ro/?q=nod
e/75    
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sus�inerea 
implement�rii de 
aplica�ii de E-Sanatate 
�i asigurarea 
conexiunii la 
broadband, acolo unde 
este necesar  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,   
DMI 3.2, Operatiunea 
4) 

NOU! 

Obiectivul specific este 
de a pune la dispozitie 
serviciile administrative 
prin mijloace 
electronice, respectiv 
de a crea beneficii atat 
pentru utilizatori 
(cetateni si mediul de 
afaceri), cat si pentru 
administratia publica. 

Unitati sanitare publice cu 
personalitate juridica; 

Parteneriate intre unitati 
sanitare publice cu 
personalitate juridica.  

 

� Achizi�ionarea de servicii de consultan�� 
pentru preg�tirea �i managementul 
proiectului 

� Conectarea la infrastructura broadband 
Achizi�ionarea de aplica�ii software �i 
licen�ele software necesare pentru realizarea 
proiectului  

� Achizi�ionarea �i implementarea de solu�ii de 
semn�tur� electronic�  �i plat� electronic� 

� Construirea re�elei LAN necesar� pentru 
implementarea proiectului  

� Configurarea �i implementarea bazelor de 
date, migrarea �i integrarea diverselor 
structuri de date existente  

� Dezvoltarea con�inutului ini�ial necesar 
pentru implementarea proiectului  

� Realizarea unui website/portal, 
achizi�ionarea domeniului pentru acest 
website etc. 

 

Minim 
350.000 Lei 

Minim 2 %  
 

28 
noiembrie 
2008 

Ministerul 
Comunica�iilor 
�i Tehnologiei 
Informa�iilor 

http://fonduri.
mcti.ro/?q=nod
e/75    

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijinirea investi�iilor 
in modernizarea �i 
realizarea de noi 
capacita�i de producere 
a energiei electrice �i 
termice, prin 
valorificarea resurselor 
energetice 
regenerabile

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 4,   
DMI 4.2) 

 

Reducerea 
dependen�ei de 
importurile de resurse 
de energie primara (in 
principal combustibili 
fosili) �i imbunata�irea 
siguran�ei in 
aprovizionare; 
protec�ia mediului prin 
reducerea emisiilor 
nocive �i combaterea 
schimbarilor climatice;�
diversificarea surselor 
de producere a 
energiei, tehnologiilor 
�i 
infrastructurii pentru 
produc�ia de energie 
electrica/termica. 

Autorita�ile administra�iilor 
publice locale, Asocia�iile 
pentru Dezvoltare 
Intercomunitara  

 
Societa�i comerciale care se 
incadreaza in categoria 
intreprinderilor mici, mijlocii �i 
mari 

� achizi�ionarea �i amenajarea terenului in 
scopul amplasarii echipamentelor/instala�iilor 
proiectului; 

� construc�ii �i instala�ii aferente construc�iilor; 
� achizi�ia de echipamente, inclusiv a 

echipamentelor de monitorizare continua; 
� organizarea de �antier (numai in cazul 

proiectelor care nu intra sub inciden�a 
ajutorului de stat); 

� racordarea la re�eaua Sistemului 
Electroenergetic Na�ional in aval de punctul 
de delimitare 

 
Maxim 
71.000.000 
Lei 

Minim 30 
% - in 
cazul 
intreprinder
ilor mici 
Minim 40 
% -in cazul 
intreprinder
ilor mijlocii 
Minim 50 
% -in cazul 
intreprinder
ilor mari 
Minim 2 % 
- in cazul 
APL 

Termenul 
de 
depunere 
incepe la 
11 august 
2008, ora 
10.00 �i 
se 
incheie 
la 30 
septembri
e 2008, 
ora 
14.00. 

Ministerul 
Economiei si 
Finantelor -
Direc�ia 
Generala 
Politica 
Energetica 

 

http://oie.minin
d.ro/   
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Acces la educatie si 
formare profesionala 
initiala de calitate – 
Scoala pentru toti 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP1, DMI 
1.1)

Imbunatatirea 
invatamantului 
preuniversitar (in 
conformitate cu 
structura sistemului de 
invatamant, in vigoare), 
in vederea cresterii 
accesului la educatie 
de calitate si asigurarii 
de competente cheie si 
competente 
profesionale pentru 
toti. 

Inspectorate scolare judetene si 
institutii afiliate/ subordonate/ 
coordonate;  
 Institute/centre de cercetare/ 
dezvoltare in domeniul 
educatiei si formarii 
profesionale initiale acreditate;  
Unitati de invatamant publice si 
private, din reteaua scolara 
nationala;  
Furnizori publici si privati de 
servicii de orientare, consiliere, 
mediere scolara si servicii 
alternative;  
Parteneri sociali in educatie;  
ONG-uri care actioneaza in 
domeniul educatiei si formarii 
profesionale initiale sau 
conexe;  
Consortii cu relevanta in 
domeniul educatiei si formarii 
profesionale initiale. 

� Imbunatatirea capacitatii unitatilor de 
invatamant si furnizorilor de educatie si 
formare profesionala initiala de a asigura 
educatie de calitate si calificari relevante 
pentru nevoile pietei muncii; 

� Dezvoltarea si imbunatatirea mecanismelor 
si instrumentelor pentru asigurarea accesului 
la educatie si formare pentru toti, dezvoltarea 
serviciilor de orientare si consiliere scolara si 
a altor servicii si instrumente alternative, 
inclusiv imbunatatirea accesului la aceste 
servicii;  

� Promovarea in educatie a spiritului 
antreprenorial si a cetateniei active. 

 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim 
2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim 
5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Acces la educatie si 
formare profesionala 
initiala de calitate – 
Educatie mai buna 
pentru toti 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP1, DMI 
1.1)

Imbunatatirea 
capacitatii sistemului 
de invatamant 
preuniversitar de a 
furniza competente 
cheie si profesionale 
pentru toti prin 
restructurarea cadrului 
de referinta al 
curriculum-ului national 
din perspectiva 
dezvoltarii si formarii 
competentelor cheie si 
promovarea inovarii. 

Ministerul Educatiei, Cercetarii 
si Tineretului;  

Agentii, structuri si alte 
organisme aflate in 
subordinea/coordonarea MECT 
si alte organisme publice cu 
atributii in domeniul educatiei si 
formarii profesionale initiale, 
inclusiv asigurarea calitatii in 
invatamantul preuniversitar. 

 

� Formarea si perfectionarea personalului din 
grupurile tinta;  

� Dezvoltarea de curriculum, inclusiv 
elaborarea de material didactic, 
imbunatatirea/adaptarea planurilor de 
invatamant, programelor scolare si 
instrumentelor curriculare;  

� Introducerea si extinderea utilizarii TIC in 
activitatile de predare si invatare, 
management si planificare in invatamantul 
preuniversitar;  

� Dezvoltarea si implementarea 
solutiilor/instrumentelor software pentru 
imbunatatirea proceselor si activitatilor 
educationale;  Etc. 

Valoarea 
totala a 
proiectului:  

M
inim 
1.850.000 
lei;  

 
M

axim 
18.500.000 
lei. 

 

Minim 2% 20 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Calitate in invatamantul 
superior – Universitate 
pentru piata muncii

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP1, DMI 
1.2)

Imbunatatirea 
capacitatii institutiilor 
de invatamant superior 
de a furniza calificari 
relevante pentru 
cerintele pietei muncii, 
precum si dezvoltarea 
mecanismelor de 
crestere a accesului la 
invatamant superior, in 
contextul procesului 
Bologna. 

Institutii de invatamant superior 
acreditate, publice si private 
 
Parteneri sociali din 
invatamantul superior 
 
ONG-uri (fundatii si asociatii) ce 
activeaza in domeniul 
invatamantului superior, 
inclusiv asociatiile studentesti 

� Dezvoltarea si implementarea sistemului de 
asigurare a calitatii in universitati, inclusiv 
dezvoltarea personalului; 

� Cresterea accesului la educatia universitara; 
� Dezvoltarea invatamântului superior bazat pe 

competente (programe de licenta si 
masterat); 

� Sprijin pentru dezvoltarea retelelor intre 
universitati, institute de cercetare si 
companii, pentru dezvoltarea invatamântului 
superior, promovarea antreprenoriatului, 
formarea continua a cercetatorilor, 
stimularea si dezvoltarea carierei in 
cercetare. 

 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim 
5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Calitate in invatamantul 
superior – Universitate 
pentru viitor  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP1, DMI 
1.2)

Imbunatatirea 
accesului si 
oportunitatilor de 
invatare in 
invatamantul superior, 
la nivelul ciclurilor de 
studii universitare de 
licenta si masterat. 

Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Tineretului;  

Agentii, structuri si 
alte organisme aflate in 
subordinea/coordonarea MECT 
si alte organisme publice cu 
atributii in domeniul educatiei si 
formarii profesionale initiale, 
inclusiv asigurarea calitatii in 
invatamantul preuniversitar. 

 

� Actiuni pentru extinderea oportunitatilor de 
invatare si facilitarea accesului la 
invatamantul superior, inclusiv actiuni 
inovatoare;  

� Dezvoltarea si furnizarea programelor de 
formare si de perfectionare pentru personalul 
din invatamantul superior;  

� Introducerea/extinderea utilizarii TIC in 
activitatile de predare/invatare, management 
si planificare in invatamantul superior, 
inclusiv e-learning;  

� Dezvoltarea si implementarea 
solutiilor/instrumentelor software pentru 
imbunatatirea proceselor si activitatilor 
educationale;  etc. 

Valoarea 
totala a 
proiectului:  

M
inim 
1.850.000 
lei;  

 
M

axim 
18.500.000 
lei. 

 

Minim 2% 20 
ocrombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea resurselor 
umane din educatie si 
formare – Cariera in 
educatie si formare

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP1, DMI 
1.3)

Dezvoltarea 
oportunitatilor de 
cariera si sprijin pentru 
personalul didactic si 
asigurarea unui inalt 
nivel de calificare a 
cadrelor didactice; 
 
Imbunatatirea calificarii 
personalului didactic, 
formatorilor si a altor 
categorii de personal 
din educatie si formare 
profesionala initiala si 
continua. 
 

Inspectorate scolare judetene si 
structuri afiliate/ subordonate/ 
coordonate; 
 Parteneri sociali din educatie si 
formare profesionala;  
Centre/furnizori publici si privati 
acreditati/ autorizati pentru 
formarea profesorilor si a 
formatorilor;  
Unitati de invatamant publice si 
private, din reteaua scolara 
nationala de invatamant;  
Universitati publice si private 
acreditate. 

� Formarea initiala si continua a cadrelor 
didactice si a resurselor umane din educatie 
si formare profesionala initiala, inclusiv 
formare in parteneriat cu companii; 

 
� Formarea si perfectionarea profesorilor 

instructori si formatorilor in FPC; 
 
� Sprijin pentru programe integrate de 

mobilitate si reconversie a profesorilor catre 
activitati nedidactice; 

 
� Sprijin pentru debutul in cariera si 

dezvoltarea carierei didactice. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim 
2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim 
5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea resurselor 
umane din educatie si 
formare - Profesionisti 
in educatie si formare

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP1, DMI 
1.3)

Imbunatatirea calificarii 
cadrelor didactice, 
formatorilor si a altor 
categorii de personal 
din educatie si formare 
profesionala;  

Dezvoltarea 
oportunitatilor de 
cariera si sprijin pentru 
personalul didactic si 
formatori. 

 

Inspectorate scolare judetene 
si structuri afiliate/subordonate/ 
coordonate;  
Centre/furnizori publici si privati 
acreditati/autorizati pentru 
formarea profesorilor si a 
formatorilor;  
Unitati de invatamant (ISCED 
0-3), publice si private, din 
reteaua scolara nationala de 
invatamant;  
Universitati publice si private 
acreditate;  
Furnizori de FPC autorizati, 
publici si privati. etc. 
 

� Dezvoltarea si furnizarea de programe de 
formare continua care sa sprijine dezvoltarea 
de noi profesii in educatie;  

� Dezvoltarea si furnizarea de programe de 
formare continua si de perfectionare pentru 
personalul din grupurile tinta, inclusiv 
formare la distanta si blended learning;  

� Dezvoltarea si furnizarea de programe de 
formare in parteneriat cu companiile pentru 
personalul din grupurile tinta;  

� Formarea la locul de munca si mentorat 
pentru absolventii de universitate debutanti in 
cariera didactica;  

� Dezvoltarea curriculumului pentru formarea 
continua a cadrelor didactice, formatorilor, 
consilierilor, mentorilor si a altor resurse 
umane din educatie, inclusiv dezvoltarea 
curriculumului pentru noi profesii; etc.  

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 
Maxim 
5.500.000 
lei.  
 
(pentru 
proiecte 
implementa
te la nivel 
multi-
regional) 
 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
- minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Tranzitia de la scoala 
la viata activa – Invata 
pentru cariera ta!

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP2, DMI 
2.1)

Cresterea aptitudinilor 
de munca ale 
persoanelor aflate in 
situatia de tranzitie de 
la scoala la viata activa 
si, in consecinta, 
imbunatatirea insertiei 
acestora 
pe piata muncii 
 

Unitatile de invatamant;  
Institutii de invatamant;  
Angajatori;  
Asociatii profesionale, camere 
de comert si industrie, 
organizatii sindicale, organizatii 
patronale, parteneriate, ONG-
uri;  
Furnizori autorizati de FPC, 
publici si privati, care asigura 
pregatirea pentru personalul din 
intreprinderi cu atributii de 
tutori; 
Furnizori publici si privati 
acreditati de orientare si 
consiliere profesionala;  
Institute de cercetare cu 
atributii in domeniul educatiei si 
formarii profesionale si pietei 
muncii. 

� Sprijinirea programelor de invatare la locul 
munca pentru elevi si studenti; 

 
� Sprijinirea initiativelor de parteneriat intre 

scoli, universitati si intreprinderi; 
 
 
� Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de 

orientare, consiliere si indrumare in sprijinul 
tranzitiei de la scoala la viata activa; 

 
 
� Monitorizarea insertiei tinerilor absolventi pe 

piata muncii; 
 
 
� Dezvoltarea actiunilor inovatoare in vederea 

imbunatatirii tranzitiei de la scoala la viata 
activa. 

 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim 
2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim 
5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Tranzitia de la scoala 
la viata activa - Invata 
o meserie!

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP2, DMI 
2.1)

Cresterea aptitudinilor 
de munca ale 
persoanelor aflate in 
situatia de tranzitie de 
la scoala la viata activa 
si, in consecinta, 
imbunatatirea insertiei 
acestora 
pe piata muncii 
 

Unitati de invatamant si institutii 
de invatamant superior ale 
caror planuri obligatorii de 
invatamant cuprind stagii de 
pregatire practica;  
Furnizori de formare 
profesionala continua autorizati, 
Angajatori;  
Asociatii profesionale;  
Camere de comert si industrie;  
Organizatii sindicale;  
Organizatii patronale;  
ONG-uri; etc 
 

� Activitatile de organizare, implementare, 
monitorizare, evaluare a stagiilor de pregatire 
practica pentru elevi, prevazute in 
curriculum-ul obligatoriu, incepand cu clasa a 
IX-a inclusiv, pentru toate filierele si profilurile 
din sistemul national de educatie  

� Activitatile de organizare, implementare, 
monitorizare, evaluare a stagiilor de pregatire 
practica pentru studenti, prevazute ca 
obligatorii in planul de invatamant  

� Activitatile de dezvoltare, implementare, 
monitorizare si evaluare a serviciilor de 
consiliere si orientare profesionala  

� Campanii de informare/constientizare/ 
mediatizare  

� Activitatile inovatoare care faciliteaza 
tranzitia de la scoala la viata activa  

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
- minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Prevenirea si 
corectarea parasirii 
timpurii a scolii – Nu 
abandona scoala!

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP2, DMI 
2.2)

Prevenirea 
fenomenului de 
parasire timpurie a 
scolii in special pentru 
populatia roma, 
persoanele cu 
dizabilitati si 
persoanele din mediul 
rural, precum si alte 
categorii de grupuri 
vulnerabile;  
 
Furnizarea 
competentelor si 
abilitatilor de baza 
necesare persoanelor 
care au parasit 
timpuriu scoala. 

Inspectorate scolare judetene si 
structuri afiliate/ subordonate/ 
coordonate;  
Institute/ centre de cercetare/ 
dezvoltare in domeniul 
educatiei;  
ONG-uri;  
Unitati de invatamant publice si 
private din reteaua scolara 
nationala;  
Furnizori acreditati de orientare 
si consiliere scolara, publici si 
privati;  
Organizatii sindicale si 
patronate;  
Institutii de cult;  
Autoritati ale administratiei 
publice locale. 

� Sprijinirea si dezvoltarea de programe pentru 
mentinerea elevilor in educatie si prevenirea 

� parasirii timpurii a scolii; 
� Dezvoltarea de programe integrate pentru 

cresterea accesului si participarii in 
invatamântul primar si secundar pentru 
persoanele apartinând grupurilor vulnerabile, 
inclusiv sprijin financiar pentru familiile 
acestora; 

� Promovarea unor servicii integrate si solutii 
alternative pentru invatamântul prescolar; 

� Implementarea programelor de tip “scoala 
dupa scoala”, educatie remediala si invatare 
asistata; 

� Reintegrarea in educatie a celor care au 
parasit timpuriu scoala etc. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim 
2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim 
5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008. 
 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Prevenirea si 
corectarea parasirii 
timpurii a scolii - A 
doua sansa in educatie 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP2, DMI 
2.2)

Prevenirea 
fenomenului de 
parasire timpurie a 
scolii si mentinerea in 
sistemul de educatie si 
formare profesionala 
initiala a persoanelor 
expuse acesturi risc.

Inspectorate scolare judetene si 
structuri afiliate/ subordonate/ 
coordonate;  
Institute/ centre de cercetare/ 
dezvoltare in domeniul 
educatiei;  
ONG-uri;  
Unitati de invatamant publice si 
private;  
Furnizori acreditati de orientare 
si consiliere scolara, publici si 
privati;  
Organizatii sindicale si 
patronate;  
Institutii de cult;  
Autoritati ale administratiei 
publice locale. 

� Diversificarea, dezvoltarea si furnizarea 
serviciilor de consiliere pentru parinti pentru 
a intelege importanta educatiei si a 
interventiei timpurii, precum si rolul lor in 
educatia copiilor;  

� Promovarea si sustinerea dezvoltarii 
parteneriatului de tipul scoala-comunitate-
parinti si realizarea de activitati educationale 
integrate, in parteneriat, pentru prevenirea 
abandonului si parasirii timpurii a scolii, in 
special in invatamantul prescolar si secundar 
superior;  

� Crearea si dezvoltarea retelelor si 
parteneriatelor intre scoli, institutii locale, 
servicii de ocupare, servicii sociale si de 
sanatate etc. in vederea prevenirii 
fenomenului de parasire timpurie a scolii si 
reintegrarea in educatie a celor care au 
parasit timpuriu scoala; etc 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
- minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Acces si participare la 
formare profesionala 
continua – Continua sa 
te califici!

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP2, DMI 
2.3)

Sprijinirea 
intreprinderilor pentru 
facilitarea participarii 
propriilor angajati la 
formare profesionala 
continua;  
Promovarea accesului 
angajatilor la 
programele de formare 
profesionala continua, 
in vederea obtinerii de 
catre acestia a unei 
calificari complete;  
Promovarea 
beneficiilor formarii 
profesionale continue 
in randul angajatilor, 
intreprinderilor si a 
altor grupuri interesate.

Furnizori autorizati pentru FPC, 
publici si privati; 

Furnizori de FPC, publici si 
privati, in vederea autorizarii 
pentru furnizarea de FPC; 

Furnizori acreditati, publici si 
privati, de orientare si consiliere 
in cariera; 

Organizatii sindicale si 
patronate; 

Camere de comert si industrie; 
etc

� Furnizare de cursuri de calificare si 
recalificare a angajatilor; 

� Acordare de sprijin si stimulente angajatilor 
in vederea participarii la FPC; 

� Sprijinirea angajatilor pentru validarea 
cunostintelor dobândite anterior; 

� Sprijinirea furnizorilor de FPC pentru 
dezvoltarea si diversificarea ofertelor de 
FPC; 

� Acordare de facilitati pentru indivizii „greu de 
motivat” (adultii necalificati sau cu un nivel 
scazut de calificare); 

� Sprijinirea angajatorilor pentru a incuraja 
participarea la FPC a angajatilor, inclusiv prin 
stimulente; 

� Sprijinirea campaniilor de constientizare si 
informare precum si a serviciilor de consiliere 
in cariera; etc. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim 
2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim 
5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Acces si participare la 
formare profesionala 
continua - Calificarea - 
o sansa pentru viitor! 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP2, DMI 
2.3)

Sprijinirea 
intreprinderilor pentru 
facilitarea participarii 
propriilor angajati la 
formare profesionala 
continua 

Promovarea 
accesului angajatilor la 
programele de formare 
profesionala continua, 
in vederea obtinerii de 
catre acestia a unei 
calificari complete 

Furnizori de formare 
profesionala continua, publici si 
privati; 
Centre autorizate de Evaluare 
si Certificare a competentelor 
profesionale;  
Angajatori;  
Furnizori publici si privati de 
orientare si consiliere in cariera; 
Institutii sau ONG-uri (asociatii 
si fundatii) specializate in 
dezvoltarea resurselor umane; 
Organizatii sindicale;  
Organizatii patronale;  
Asociatii profesionale;  
Camere de comert si industrie. 
 

� Sprijin pentru angajati, in vederea 
calificarii/recalificarii;  

� Activitati de dezvoltare, implementare, 
monitorizare si evaluare a programelor FPC;  

� Activitati de dezvoltare, implementare, 
monitorizare si evaluare a serviciilor de 
consiliere si orientare profesionala a 
angajatilor;  

� Campanii de informare/ constientizare/ 
mediatizare;  

� Activitati inovatoare, care faciliteaza FPC a 
angajatilor. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
- minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Promovarea culturii 
antreprenoriale – 
Antreprenoriatul, o 
alternativa de cariera in 
Regiunea Centru

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP3, DMI 
3.1)

Dezvoltarea 
competentelor 
antreprenoriale si 
manageriale pentru a 
genera un numar 
crescut de afaceri.

Intreprinderi; 
Universitati publice si private 
acreditate; 
Furnizori autorizati de FPC, 
publici si privati; 
Centre sau institute de 
cercetare cu atributii specifice 
in domeniul promovarii si 
dezvoltarii antreprenoriatului;  
Organizatii sindicale si 
patronate; 
Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
Asociatii profesionale; 
Camere de comert si industrie; 
ONG-uri.  

� Cresterea constientizarii si promovarea 
atitudinii pozitive fata de cultura 
antreprenoriala; 

 
� Implementarea de programe si servicii 

inovatoare pentru incurajarea 
antreprenoriatului si dezvoltarea culturii 
antreprenoriale; 

 
 
� Formarea abilitatilor manageriale, in special 

pentru micro-intreprinderi si IMM-uri; 
 
 
� Incurajarea antreprenoriatului prin servicii de 

sprijin pentru initierea unei afaceri. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim 
2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim 
5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Formare profesionala 
si sprijin pentru 
intreprinderi si angajati 
pentru promovarea 
adaptabilitatii – 
Adaptabilitate si 
flexibilitate in Regiunea 
Centru 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP3, DMI 
3.2)

Cresterea gradului de 
adaptabilitate si de 
mobilitate al 
angajatilor, 
promovarea formelor 
flexibile de organizare 
a muncii, a formarii 
profesionale specifice 
si asigurarea sanatatii 
si securitatii la locul de 
munca. 

Intreprinderi; 
Furnizori de FPC autorizati, 
publici si privati; 
Organizatii sindicale si 
organizatii patronale; 
Asociatii profesionale si 
asociatii ale IMM-urilor; 
Camere de Comert si Industrie; 
ANOFM si structurile sale 
teritoriale;  
ONG-uri; 
Universitati publice si private, 
acreditate; 
Institute de Cercetare in 
domeniul educatiei si formarii 
profesionale si pietei muncii.  

� Sprijinirea metodelor inovatoare de 
organizare flexibila a muncii, inclusiv noi 
practici de lucru si imbunatatirea conditiilor 
de munca; 

� Furnizarea de formare profesionala la locul 
de munca pentru dezvoltarea competentelor 
angajatilor in scopul cresterii calitatii si 
productivitatii muncii; 

� Sprijinirea activitatilor si masurilor de 
prevenire a bolilor profesionale, de 
promovare a sanatatii si securitatii in munca, 
cât si pentru asigurarea unui mediu de lucru 
prietenos si incurajarea reconcilierii vietii 
profesionale cu viata de familie; 

� Promovarea si sprijinirea formarii 
profesionale a personalului din domeniul 
managementului sanatatii si a personalului 
medical; etc 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim 
2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim 
5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea 
parteneriatelor si 
incurajarea initiativelor 
pentru partenerii sociali 
si societatea civila – 
Parteneriat pentru 
ocupare 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP3, DMI 
3.3)

Dezvoltarea initiativelor 
comune ale actorilor 
relevanti si 
consolidarea capacitatii 
partenerilor sociali si a 
organizatiilor societatii 
civile pentru a promova 
dezvoltarea durabila, 
pentru a sprijini 
crearea de locuri de 
munca si coeziunea 
sociala la nivel local, 
regional si national. 

Parteneri sociali reprezentativi 
la nivel national/regional/local; 
Institutii si organizatii membre 
ale Pactelor Regionale si 
Parteneriatelor Locale pentru 
Ocupare si Incluziune Sociala; 
ONG-uri; 
Membri ai Comitetelor 
Sectoriale si Comitete 
Sectoriale cu personalitate 
juridica; 
Agentii guvernamentale cu 
atributii in domeniul pietei 
muncii si incluziunii sociale; 
Asociatii profesionale; 
Camere de Comert si Industrie; 
Asociatii ale IMM-urilor; 
Asociatii ale fermierilor si 
meseriasilor. 

� Asistenta si sprijin pentru elaborarea 
planurilor de actiune pentru incurajarea si 
dezvoltarea parteneriatelor; 

� Identificarea si implementarea modalitatilor 
de crestere a interesului angajatorilor si al 
altor actori relevanti pentru cresterea 
investitiilor in resursele umane si cresterea 
responsabilitatii sociale a intreprinderilor; 

� Dezvoltarea capacitatii interne a partenerilor 
sociali de a promova dezvoltarea resurselor 
umane, cu accent pe standarde si certificare; 

� Consolidarea capacitatii ONG-urilor de 
cooperare cu autoritatile publice centrale si 
locale, in vederea promovarii initiativelor 
comune pentru incluziune sociala, inclusiv 
dezvoltarea serviciilor de voluntariat si 
caritate; etc 

 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim 
2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim 
5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea 
parteneriatelor si 
incurajarea initiativelor 
pentru partenerii sociali 
si societatea civila - 
Actionam impreuna 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP3, DMI 
3.3)

Dezvoltarea initiativelor 
comune ale actorilor 
relevanti si 
consolidarea capacitatii 
partenerilor sociali si a 
organizatiilor societatii 
civile pentru a promova 
dezvoltarea durabila, 
pentru a sprijini 
crearea de locuri de 
munca si coeziunea 
sociala la nivel local, 
regional si national. 

Parteneri sociali reprezentativi 
la nivel national/regional/local; 
Institutii si organizatii membre 
ale Pactelor Regionale si 
Parteneriatelor Locale pentru 
Ocupare si Incluziune Sociala; 
ONG-uri; 
Membri ai Comitetelor 
Sectoriale si Comitete 
Sectoriale cu personalitate 
juridica; 
Asociatii profesionale; 
Camere de Comert si Industrie; 
Asociatii ale IMM-urilor, 
fermierilor si meseriasilor. 

� Promovarea si sustinerea initiativelor 
comune de solutionare a problemelor la nivel 
local in domeniul dezvoltarii economice 
durabile, al ocuparii si al incluziunii sociale 
(cum ar fi: dezbateri publice, sondaje de 
opinie, campanii de constientizare, publicatii, 
studii de impact si de fezabilitate, 
organizarea de evenimente etc.);  

� Organizarea seminariilor si conferintelor 
privind piata muncii si ocuparea, campanii de 
constientizare, dezbateri publice pentru 
stimularea rolului dialogului social si a 
parteneriatelor la nivel local, regional, 
national si sectorial si pentru sustinerea 
initiativelor pentru dezvoltarea 
responsabilitatii civice si facilitarea accesului 
la informatiile de interes public; etc  

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
- minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea si 
implementarea 
masurilor active de 
ocupare – Fii activ pe 
piata muncii in 
Regiunea Centru! 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 5, DMI 
5.1)

Reducerea somajului 
de lunga durata prin 
actiuni preventive si 
corective;  
 
Imbunatatirea 
capacitatii de ocupare 
a persoanelor in 
cautarea unui loc de 
munca, a somerilor, in 
special de lunga durata 
si a persoanelor 
inactive. 

Furnizori de FPC autorizati, 
publici si privati; 

Camere de Comert si Industrie; 

Intreprinderi; 

ONG-uri; 

Autoritati ale administratiei 
publice locale; 

Patronate si organizatii 
sindicale etc. 

 

� Sprijinirea tuturor activitatilor privind masurile 
active de ocupare; 

� Elaborarea si implementarea de planuri de 
actiune individualizate, furnizarea de 
asistenta pentru cautarea unui loc de munca, 
servicii de orientare si formare pentru someri 
tineri si someri de lunga durata, lucratori 
vârstnici, persoane aflate in cautarea unui loc 
de munca revenite pe piata muncii dupa o 
perioada de absenta; 

� Masuri pentru o mai buna corelare intre 
aptitudinile individuale, educatie si potentialul 
de munca si oportunitatile de pe piata muncii; 

� Elaborarea si implementarea metodelor 
inovatoare pentru promovarea ocuparii in 
rândul somerilor tineri si de lunga durata; 

� Promovarea sistemelor duale de finantare 
pentru ocuparea tinerilor prin combinarea 
formarii in scolile profesionale si practica in 
intreprinderi.  

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim 
2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim 
5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea si 
implementarea 
masurilor active de 
ocupare - Integrare pe 
piata muncii 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 5, DMI 
5.1)

Atragerea si 
mentinerea a cat mai 
multor persoane pe 
piata muncii, in 
vederea obtinerii unei 
rate cat mai mare de 
ocupare, cu accent 
special pe grupurile 
dezavantajate pe piata 
muncii;  

Reducerea somajului 
de lunga durata prin 
actiuni preventive si 
corective 
 

Furnizori de FPC autorizati, 
publici si privati; 
Camere de Comert si Industrie; 
Intreprinderi; 
ONG-uri; 
Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
Patronate si organizatii 
sindicale etc. 

� Furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv 
realizarea planurilor individuale de mediere si 
organizarea burselor de locuri de munca;  

� Furnizarea serviciilor de informare si 
consiliere profesionala individula sau in grup;  

� Furnizarea programelor de formare 
profesionala, la locul de munca sau in afara 
locului de munca, care sa asigure cresterea 
si diversificarea competentelor profesionale 
ale persoanelor in cautarea unui loc de 
munca in scopul asigurarii mobilitatii si 
reintegrarii pe piata muncii;  

� Activitati pentru promovarea sistemelor duale 
de finantare pentru ocuparea tinerilor prin 
corelarea formarii profesionale cu practica in 
intreprinderi; Etc. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
- minim 2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Promovarea 
sustenabilitatii pe 
termen lung a zonelor 
rurale in ceea ce 
priveste dezvoltarea 
resurselor umane si 
ocuparea fortei de 
munca – Mediul rural – 
mai mult decat 
agricultura 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP5, DMI 
5.2)

Imbunatatirea calitatii 
resurselor umane in 
zonele rurale, in  
vederea facilitarii 
accesului la ocupare in 
activitati non-agricole; 
Cresterea  oportunita-
tilor de ocupare, prin  
furnizarea sprijinului 
pentru crearea de noi 
locuri de munca/noi 
forme de ocupare 
pentru lucratorii 
independenti din 
zonele rurale si 
promovarea culturii 
antreprenoriale in 
zonele rurale. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
 
Organizatii sindicale; 
 
Furnizori publici si privati de 
FPC autorizati; 
 
ONG-uri (asociatii si fundatii); 
 
Intreprinderi; 
 
Patronate; 
 
Asociatii profesionale; 
 
Institute de cercetare si 
dezvoltare etc. 
 

� Dezvoltarea programelor integrate pentru 
formare, ocupare si alte masuri de sprijin 
pentru populatia din zonele rurale, care 
urmaresc reducerea agriculturii de 
subzistenta; 

� Masuri pentru promovarea mobilitatii 
ocupationale si geografice a fortei de munca 
din mediul rural, pentru a beneficia de toate 
oportunitatile de ocupare existente si pentru 
cresterea coeziunii regionale; 

� Sprijin pentru membrii de familie aflati in 
ingrijire, servicii de asistenta si alte activitati 
asociate pentru a permite indivizilor sa 
participe pe piata muncii; 

� Promovarea programelor care sprijina si 
incurajeaza demararea afacerilor in activitati 
nonagricole. 

 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim 
2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim 
5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Promovarea 
sustenabilitatii pe 
termen lung a zonelor 
rurale in ceea ce 
priveste dezvoltarea 
resurselor umane si 
ocuparea fortei de 
munca - Mediul rural - 
oportunitati de ocupare 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP5, DMI 
5.2)

NOU! 

Imbunatatirea calitatii 
resurselor umane in 
zonele rurale, in  
vederea facilitarii 
accesului la ocupare in 
activitati non-agricole; 
Cresterea  oportunita-
tilor de ocupare, prin  
furnizarea sprijinului 
pentru crearea de noi 
locuri de munca/ noi 
forme de ocupare 
pentru lucratorii 
independenti din 
zonele rurale si 
promovarea culturii 
antreprenoriale in 
zonele rurale. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
 
Organizatii sindicale; 
 
Furnizori publici si privati de 
FPC autorizati; 
 
ONG-uri; 
 
Intreprinderi; 
 
Patronate; 
 
Asociatii profesionale; 
 
Institute de cercetare si 
dezvoltare etc. 

Dezvoltarea si implementarea campaniilor de 
informare si constientizare in scolile din zonele 
rurale privind oportunitatile de educatie si formare 
profesionala si de ocupare in domeniile non-
agricole;  
Dezvoltarea si implementarea campaniilor de 
informare si constientizare privind oportunitatile de 
ocupare in domenii non-agricole pentru 
persoanele ocupate in agricultura de subzistenta;  
Promovarea campaniilor pentru mobilitatea 
ocupationala, sectoriala si geografica a fortei de 
munca din mediul rural;  
Promovarea si acordarea de sprijin pentru 
revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor 
traditionale;  
Activitati de consiliere si asistenta pentru 
inceperea unei activitati independente sau pentru 
initierea unei afaceri in mediul rural;Etc. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
- minim 2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea economiei 
sociale – Economie 
sociala si solidaritate  
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP6, DMI 
6.1)

Dezvoltarea si 
promovarea unor 
activitati si 
servicii generatoare de 
profit pentru a ajuta 
persoanele excluse 
social sau cele expuse 
riscului de excluziune 
sociala sa se integreze 
sau reintegreze pe 
piata muncii, in 
intreprinderile 
economiei sociale 
si/sau in economia 
formala 
 

ONG-uri;  
Cooperative de credit, de 
consum si de productie; 
Organizatii sindicale; 
Patronate; 
Culte si asociatii religioase; 
Furnizori de FPC autorizati; 
Furnizori de servicii sociale; 
Furnizori de servicii specializate 
pentru stimularea ocuparii fortei 
de munca, publici si privati, 
acreditati; 
Intreprinderi implicate in 
economia sociala; 
Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
Institute de cercetare.  

� Actiuni de sensibilizare, promovare a 
serviciilor de consiliere si informare si 
schimbul de experienta in domeniul 
economiei sociale; 

� Dezvoltarea instrumentelor si metodelor 
adecvate pentru furnizarea serviciilor sociale; 
furnizarea, dezvoltarea si crearea serviciilor 
flexibile si alternative pentru ingrijirea copiilor 
si/sau a altor membri ai familiei aflati in 
ingrijire pe parcursul zilei; 

� Dezvoltarea programelor de formare pentru 
specialistii implicati in sistemul serviciilor 
sociale (lucratori sociali, asistenti personali, 
asistente comunitare, mediatori familiali, 
mediatori sanitari, asistenti maternali, 
ingrijitori, personal din institutii rezidentiale)  

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim 
2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim 
5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea economiei 
sociale – Pentru o viata 
mai buna  
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP6, DMI 
6.1)

Dezvoltarea si 
promovarea unor 
activitati si 
servicii generatoare de 
profit pentru a ajuta 
persoanele excluse 
social sau cele expuse 
riscului de excluziune 
sociala sa se integreze 
sau reintegreze pe 
piata muncii, in 
intreprinderile 
economiei sociale 
si/sau in economia 
formala 
 

ONG-uri;  
Cooperative de credit, de 
consum si de productie; 
Organizatii sindicale; 
Patronate; 
Culte si asociatii religioase; 
Furnizori de FPC autorizati; 
Furnizori de servicii sociale; 
Furnizori de servicii specializate 
pentru stimularea ocuparii fortei 
de munca, publici si privati, 
acreditati; 
Intreprinderi implicate in 
economia sociala; 
Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
Institute de cercetare. 

� Servicii de integrare la locul de munca, 
ocupare temporara sau formare la locul de 
munca, crearea unor locuri de munca 
permanente pentru persoanele 
dezavantajate pe piata muncii si ateliere 
protejate;  

� Dezvoltarea si furnizarea programelor de 
formare profesionala, inclusiv dezvoltarea 
competentelor de utilizare TIC pentru 
grupurile dezavantajate;  

� Furnizarea serviciilor de ocupare, precum 
informare si consiliere profesionala, 
asistenta, mentorat, tutorat, orientare 
profesionala, consiliere psihologica, 
consiliere psihiatrica, medierea locurilor de 
munca;  

� Dezvoltarea si furnizarea programelor de 
formare pentru managerii intreprinderilor 
sociale si pentru specialistii implicati in 
economia sociala, in vederea dezvoltarii 
cunostintelor si competentelor necesare, etc. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
- minim 2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Schimb de bune 
practici 
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP6, DMI 
6.4)

Dezvoltarea unei piete 
a muncii mai 
permisiva, flexibila si 
inclusiva. 

ONG-uri (asociatii si fundatii); 
Furnizori de FPC autorizati, 
publici si privati; 
Furnizori de servicii sociale 
publici si privati; 
Autoritati ale administratiei 
publice centrale si locale; 
Institute de cercetare in 
domeniul pietei muncii si 
incluziunii sociale; 
Organizatii sindicale si 
patronate; 
Asociatii ale IMM-urilor; 
Asociatii profesionale; 
Universitati publice si private, 
acreditate.
 

Proiecte transnationale orientate spre dezvoltarea 
resurselor umane in cadrul politicilor si practicilor 
de incluziune sociala; 
Stabilirea parteneriatelor la nivel european in 
domeniul dezvoltarii resurselor umane si 
incluziunii sociale; 
Diseminarea metodelor inovatoare catre alti actori 
implicati in combaterea discriminarii; 
Participarea si colaborarea cu retelele tematice 
europene si nationale, inclusiv organizarea si 
participarea la grupuri de lucru, evenimente, 
seminarii si conferinte in domeniul dezvoltarii 
resurselor umane si incluziunii sociale; 
Schimb de bune practici si transfer de expertiza 
privind incluziunea si ocuparea somerilor; 
Identificarea bunelor practici si schimbul de 
experienta privind adaptarea formarii profesionale 
la noile tehnologii;etc 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
- minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
- minim 5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Initiative transnationale 
pentru o piata inclusiva 
a muncii - Parteneriat 
transnational 
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP6, DMI 
6.4)

Dezvoltarea unei piete 
a muncii mai 
permisiva, flexibila si 
inclusiva. 

ONG-uri (asociatii si fundatii); 
Furnizori de FPC autorizati, 
publici si privati; 
Furnizori de servicii sociale 
publici si privati; 
Autoritati ale administratiei 
publice centrale si locale; 
Institute de cercetare in 
domeniul pietei muncii si 
incluziunii sociale; 
Organizatii sindicale si 
patronate; 
Asociatii ale IMM-urilor; 
Asociatii profesionale; 
Universitati publice si private, 
acreditate.
 

� Proiecte transnationale orientate spre 
dezvoltarea resurselor umane in cadrul 
politicilor si practicilor de incluziune sociala; 

� Stabilirea parteneriatelor la nivel european in 
domeniul dezvoltarii resurselor umane si 
incluziunii sociale; 

� Diseminarea metodelor inovatoare catre alti 
actori implicati in combaterea discriminarii; 

� Participarea si colaborarea cu retelele 
tematice europene si nationale, inclusiv 
organizarea si participarea la grupuri de 
lucru, evenimente, seminarii si conferinte in 
domeniul dezvoltarii resurselor umane si 
incluziunii sociale; 

� Schimb de bune practici si transfer de 
expertiza privind incluziunea si ocuparea 
somerilor sau privind adaptarea formarii 
profesionale la noile tehnologii; etc 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
- minim 2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Imbunatatirea 
procesului de luare a 
deciziilor la nivel 
politico-administrativ 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
DEZVOLTAREA 
CAPACITATII 
ADMINISTRATIVE, 
AP1, DMI 1.1) 

 

Obiectivul specific este 
de a dezvolta 
capacitatea de 
formulare a politicilor 
publice, capacitatea de 
a realiza o mai buna 
reglementare si 
planificare strategica, 
precum si aceea de a 
dezvolta parteneriatele 
inter-institutionale. 

 

Autoritati ale administratiei 
publice locale 

Structurile lor asociative si 
asociatii de dezvoltare 
intercomunitara. 

 

� Colectarea informatiilor, analiza si 
prelucrarea datelor pentru elaborarea 
situatiei actuale, diagnoza spatiului 
(cercetare documentara-baza de date, 
consultari, evaluari, grupuri de lucru, 
anchete, actiuni participative);  

� Stabilirea obiectivelor si a criteriilor de 
dezvoltare;  

� Dezvoltarea unei strategii pe obiectivele 
strategice de dezvoltare si operationale;  

� Identificarea posibilitatilor de actiune;  
� Elaborarea de noi strategii de dezvoltare 

locala;  
� Revizuirea/ actualizarea de strategii de 

dezvoltare locala; etc 

 

Minim 
22.000 Lei 

2 % Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

http://moderniz
are.mai.gov.ro
/modules/freec
ontent/index.p
hp?id=8  

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Elaborarea unor 
programe 
postuniversitare de 
dezvoltare manageriala 
a personalului cu 
functii de conducere 
din administratia 
publica  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
DEZVOLTAREA 
CAPACITATII 
ADMINISTRATIVE, 
AP1, DMI 1.3, 
Operatiunea 1)  
 
 
 

Obiectivul specific este 
acela de a sprijini 
imbunatatirile de 
structura si proces care 
contribuie la 
eficacitatea 
organizationala 

 

Institutii de invatamânt superior, 
din România, care sunt 
acreditate in cadrul domeniului 
de licenta „stiinte 
administrative” si pot organiza 
programe de studii universitare 
si postuniversitare.  
 
 

� Consultanta si studii pentru elaborarea, 
actualizarea, revizuirea, testarea si/sau 
implementarea unor programe universitare si 
postuniversitare de dezvoltare manageriala a 
personalului cu functii de conducere din 
administratia publica   

� Vizite de studiu/Schimburi de experienta cu 
institutii similare  

� Selectia de participanti  
� Crearea de cursuri (curricula)  
� Formarea profesorilor in cicluri scurte  
� Reuniuni de coordonare intre partenerii din 

contract  
� Editarea de cursuri, constituirea bazei de 

documentare  
� Elemente de informare si comunicare  
 
 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
360.000 lei 

2% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

http://moderniz
are.mai.gov.ro
/modules/freec
ontent/index.p
hp?id=8  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Module de pregatire in 
domenii ca achizitiile 
publice, ECDL, limbi 
straine, dezvoltarea de 
proiecte, licitarea si 
managementul 
proiectelor, etc. 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
DEZVOLTAREA 
CAPACITATII 
ADMINISTRATIVE, 
AP1, DMI 1.3, 
Operatiunea 2)  
 
 
 

Obiectivul specific este 
acela de a sprijini 
imbunatatirile de 
structura si proces care 
contribuie la 
eficacitatea 
organizationala 

 

� Ministere  
� Agentii  
� Autoritati ale administratiei 

publice locale  
� Structurile asociative ale 

autoritatilor publice locale  
� Asociatiile de dezvoltare 

intercomunitara  
� ONG-uri cu activitati 

relevante in domeniul 
administratiei publice 
(altele decât structurile 
asociative ale autoritatilor 
publice locale) in 
parteneriat cu APL 

� Universitati in parteneriat 
cu APL 

� Dezvoltarea si furnizarea programelor de 
instruire (inclusiv realizare de curricula si 
materiale didactice) in domenii relevante 
pentru administratia publica, cum ar fi 
achizitiile publice, ECDL, limbi straine, 
dezvoltarea de proiecte, licitarea si 
managementul proiectelor etc;  

� Schimbul de bune practici, seminarii;  
� Consultanta si studii pentru realizarea de 

analize/diagnoze institutionale si 
implementarea propunerilor rezultate.  

 
 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
220.000 lei 

2% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

http://moderniz
are.mai.gov.ro
/modules/freec
ontent/index.p
hp?id=8  

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Revizuire de structuri si 
implementare de 
instrumente moderne 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
DEZVOLTAREA 
CAPACITATII 
ADMINISTRATIVE, 
AP1, DMI 1.3)  
 

 
 

Obiectivul specific este 
acela de a sprijini 
imbunatatirile de 
structura si proces care 
contribuie la 
eficacitatea 
organizationala 

 

Autoritati ale administratiei 
publice locale si structurile lor 
asociative 

ONG-uri 

Asociatiile de dezvoltare inter-
comunitara 

� Consultanta, studii si instruire pentru 
realizarea de analize/diagnoze institutionale 
si implementarea propunerilor rezultate;  

� Consultanta, studii si instruire pentru 
elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea 
si/sau implementarea de metodologii, 
instrumente si proceduri necesare pentru 
dezvoltarea functiei de management al 
instruirii personalului din administratia 
publica;  

� Studii si instruire pentru implementarea unor 
sisteme de masurare a performantelor 
organizationale (indicatori de performanta);  

� Schimbul de bune practici si aplicarea pe 
scara larga a acestora, vizite de studiu, 
organizarea de seminarii, conferinte pentru 
dezvoltarea capacitatilor angajatilor din 
administratia publica de crestere a eficientei 
organizationale; etc. 

 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
355.000 lei  
 
Maxim 
5.325.000 
lei 

2% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

http://moderniz
are.mai.gov.ro
/modules/freec
ontent/index.p
hp?id=8  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României 

Investitii productive in 
acvacultura 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
PENTRU PESCUIT, 
Masura 2.1) 

 

Sprijinirea investitiilor 
in construirea, 
extinderea, echiparea 
si modernizarea 
instalatiilor de 
productie, in special in 
vederea imbunatatirii 
conditiilor de munca, 
igienei, sanatatii 
umane sau animale si 
a calitatii produselor 

� Agenti economici;  
� Grupurile de producatori 

(Ordin MADR 772/2007) si 
asociatiile (OUG 26/2000) 
pot fi beneficiarii acestei 
masuri daca investitiile 
servesc interesul propriilor 
membri;  

� Organisme publice sau 
semi-publice.

� Diversificarea productiei cu specii cu 
prospecte bune de piata;  

� Implementarea metodelor cu efecte pozitive 
asupra mediului;  

� Sustinerea activitatilor de acvacultura 
traditionala;  

� Imbunatatirea conditiilor de munca si 
sigurantei muncitorilor din acvacultura.  

_ Minim 40% - http://www.anp
a.ro/   

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României 

Investitii in procesare si 
marketing 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
PENTRU PESCUIT, 
Masura 2.6) 

 

Sprijinirea investitiilor 
in construirea, 
extinderea, echiparea 
si modernizarea 
instalatiilor de 
productie, in special in 
vederea imbunatatirii 
conditiilor de munca, 
igienei, sanatatii 
umane sau animale si 
a calitatii produselor 

� Agenti economici;  
� Grupurile de producatori 

(Ordin MADR 772/2007) si 
asociatiile (OUG 26/2000) 
pot fi beneficiarii acestei 
masuri daca investitiile 
servesc interesul propriilor 
membri;  

� Organisme publice sau 
semi-publice. 

 

� Imbunatatirea activitatii de procesare si 
comercializare pentru produsele interne 
provenite atat din acvacultura cat si din 
pescuit;  

� Realizarea de produse de calitate pentru 
nisele din piata;  

� Imbunatatirea facilitatilor pentru piata. 

 

_ Minim 40% - http://www.anp
a.ro/   
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Accelerarea 
Implementarii 
Strategiei Nationale de 
Imbunatatire a Situatiei 
Romilor in domeniul 
Mica infrastructura 
comunitara si renovare 
si/sau constructia de 
locuinte sociale 

(PHARE 2006) 

Imbunatatirea calitatii 
vietii romilor, prin 
reabilitarea/constructia 
de locuinte si de mica 
infrastructura. 
  
Imbunatatirea nivelului 
de calificare 
profesionala a 
membrilor comunitatilor 
rome si de incurajare a 
participarii active a 
acestora in procesul de 
reabilitare/ constructie si 
mica infrastructura.  

Autoritati publice locale în 
parteneriat cu ONG-uri rome 
reprezentative la nivelul 
comunit��ilor locale sau în 
asociere cu Grupurile de 
Ini�iativ� ale Romilor 

� Construirea de drumuri/poduri de acces 
durabile inspre si dinspre comunitate; 

� Repararea/reabilitarea celor existente; 

� Introducerea de retele noi de apa, gaze, 
electricitate, canal etc. si/sau conectarea la 
retelele existente; reabilitarea retelelor 
existente; 

� Formare/Instruire in domenii legate de 
constructia si renovarea locuintelor 
(fabricarea de caramizi, blocheti, boltari, 
pavele, tinichigerie, zugravit, tâmplarie, 
fierarie etc.), urmata de reabilitarea si/sau 
constructia de locuinte.  

Minim 
20.000 
Euro     
Maxim 
200.000 
Euro 

Minim 10% 17 
septembri
e 2008 

http://www.sgg
.ro/index.php?i
mplementare_
program  

Norvegia  Programul de 
Cooperare Norvegian 
cu Romania 
 

Cresterea economica 
si dezvoltarea durabila 
in România 

Parteneriatele intre entitatile 
din România si Norvegia, 
incluzând companii private si 
publice, institutii private si 
publice, autoritati publice, 
centrale si regionale sau locale, 
ONG-uri, parteneri sociali. 
Oricare din parteneri poate fi 
promotorul aplicatiei.  

 

Proiecte care se incadreaza in urmatoarele 
domenii:  
� Reducerea emisiilor de gaze cu 24nclus de 

sera (mediu)
� Eficienta energetica si energie regenerabila
� Facilitarea productiei sustenabile, 24nclusive 

certificarea si verificarea
� Sanatate
 

Minim 
250.000 
Euro  
 
Maxim 
5.000.000 
Euro. 

ONG-uri -
Minim 10% 
 
Autoritati 
centrale, 
regionale 
si locale -
Minim 15% 
 
Celelalte 
categorii 
de 
solicitanti -
Minim 40% 

31 
decembri
e 2008 

Ministerul 
Economiei si 
Finantelor 
 
 
www.norwaygr
ants.org   
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 

European Spatial 
Planning Observation 
Network (ESPON) – 
Programul de 
cooperare in domeniul 
cercetarii privind 
amenajarea teritoriului 

Imbunatatirea statisticii 
europene, a 
cunostintelor, datelor si 
indicatorilor privind 
dezvoltarea si 
coeziunea teritoriala 
 
Definirea cercetarilor 
aplicate in functie de 
cererea politicii de 
dezvoltare 
 
Stimularea abordarii 
acelor teme de 
cercetare care raspund 
nevoilor utilizatorilor 

Universitati, 
institutii si servicii de cercetare, 
publice sau echivalente, din 
domeniul dezvoltarii teritoriale 
si 
regionale, care trebuie sa 
formeze parteneriate multi-
nationale, numite Grupuri 
Transnationale de Proiect. 
Acestea trebuie sa fie formate 
din institutii de cercetare din cel 
putin 3 tari participante in 
program (la Prioritatea 1, 2, 3) 
si din cel putin 3 Puncte de 
Contact ESPON (la Prioritatea 
4). 

Prioritatea 1. Cercetare aplicata in domeniul 
dezvoltarii teritoriale, competitivitatii si coeziunii 
teritoriale (furnizarea de date privind tendintele 
teritoriale, perspectivele si impactul politicilor 
sectoriale). 
Prioritatea 2. Analize focalizate spatial, realizate la 
cererea utilizatorilor (elaborarea de modele de 
dezvoltare a diferitelor tipuri de teritorii tinand cont 
de situarea acestora in context european). 
Prioritatea 3. Platforma si instrumente stiintifice 
(elaborarea de indicatori teritoriali comparabili si 
de instrumente analitice); 
Prioritatea 4. Valorificarea rezultatelor cercetarilor, 
consolidarea spiritului de proprietate asupra 
rezultatelor, cresterea participarii la procesul de 
luare a deciziei. 

- 0% Nedeterm
inat 

Ministeul 
Dezvoltarii, 
Lucrarilor 
Publice si 
Locuintelor 

http://www.mdl
pl.ro/_docume
nte/coop_terito
riala/granite_in
terne/espon/in
dex.htm 

Uniunea 
Europeana  

Tineret in Actiune 
(Youth in Action)  

Programul promoveaza 
mobilitatea, initiativa, 
invatarea interculturala 
si solidaritatea intre 
tinerii din Europa si din 
intreaga lume.  

Organizatii neguvernamentale 
 
 Institutii publice implicate 
nemijlocit in lucrul cu tinerii  
 
Grupuri informale de tineri, dar 
care sunt reprezentate (inclusiv 
contractual) de una din 
categoriile de organizatii 
mentionate mai sus  

� Mobilitatea tinerilor;  
 
� Proiectele de initiativa (in folosul 

comunitatilor locale sprijinind dezvoltarea 
individuala a tinerilor;  

 
� Cursurile/stagiile/actiunile de formare si 

informare (in sprijinul lucratorilor in domeniul 
tineretului, in sprijinul direct al tinerilor, in 
folosul autoritatilor locale si/sau nationale 
interesate in/de activitatea de tineret);  

 
� Actiunile transversale cu alte programe 

comunitare. 

Buget 
2008: 
3.816.350 
Euro  

_ 1 
noiembrie 
2008 

Agentia 
Nationala 
pentru 
Programe 
Comunitare in 
Domeniul 
Educatiei si 
Formarii 
Profesionale 
http://www.anp
cdefp.ro/progr
ame/tineret/de
scriere/index.h
tml 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 

LIFE + Punerea in aplicare, 
actualizarea si 
dezvoltarea politicii si 
legislatiei de mediu 
comunitare 
 
Punerea in aplicare a 
celui de-al saselea 
Program comunitar de 
actiune pentru mediu, 
inclusiv a strategiilor 
tematice si finanteaza 
masuri si proiecte cu 
valoare adaugata 
europeana in statele 
membre. 

Organisme, actori si institutii 
publice si/sau private 

� dezvoltarea si mentinerea retelelor, bazelor 
de date si a sistemelor informatice care au 
legatura directa cu punerea in aplicare a 
politicii si legislatiei comunitare in materie de 
mediu;  

� demonstrarea politicilor, tehnologiilor, 
metodelor si instrumentelor inovatoare si 
care aduc valoarea adaugata europeana;  

� studii, anchete, modelare si elaborare de 
scenarii;  

� monitorizare, inclusiv a padurilor;  
� acordarea asistentei pentru consolidarea 

capacitatilor;  
� formare, ateliere si reuniuni, inclusiv 

formarea agentilor participanti la initiative de 
prevenire a incendiilor forestiere; 

� constituirea de retele si platforme pentru cele 
mai bune practici; etc. 

- Minim 50% 21 
noiembrie 
2008 

http://ec.europ
a.eu/environm
ent/life/funding
/lifeplus.htm  

Uniunea 
Europeana 

Europa pentru 
cetateni 2007-2013  

Participarea cetatenilor 
la constituirea unei 
Europe mai apropiate, 
democratica si 
deschisa, dezvoltarea 
unei identitati 
europene, bazata pe 
valori comune, istorie 
si cultura, cresterea 
gradului de toleranta si 
intelegere in randul 
cetatenilor europeni 

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 

Masura 1 – „Cetateni activi pentru Europa”:  
implica cetatenii in mod direct, fie prin activitati 
legate de infratirea oraselor fie prin alte tipuri de 
proiecte ale cetatenilor; 
Masura 2 – „O societate civila activa pentru 
Europa”: se concentreaza asupra organizatiilor 
societatii civile din intreaga Europa, care pot primi 
fie sprijin pe baza programului lor de activitate, fie 
sprijin pentru proiecte transnationale; 
Masura 3 – „Impreuna pentru Europa”: sprijina 
evenimentele de o mare vizibilitate, studii si 
instrumente de informare care se adreseaza unui 
public cat mai larg dincolo de granite si care sa 
faca Europa mai accesibila cetatenilor sai; 
Masura 4 – „Memoria europeana activa” : aceasta 
actiune sprijina pastrarea principalelor situri si 
arhive referitoare la deportari si la comemorarea 
victimelor nazismului si stalinismului.  

Bugetul 
total al 
programulu
i: 215 
milioane 
Euro.

- 31 
decembri
e 2013

http://www.eufi
nantare.info/fin
antare/10.5.7/f
inantare10.5.7
.html 
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei  

Reabilitarea 
/modernizarea / 
dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 3,  
DMI 3.2) 

Imbunatatirea calitatii 
infrastructurii pentru 
serviciile sociale, prin 
sprijin acordat in mod 
echilibrat pe intreg 
teritoriul tarii, pentru 
asigurarea unui acces 
egal al cetatenilor la 
astfel de servicii. 

Autoritate a administratiei 
publice locale - prin serviciile 
publice de asistenta sociala 
din subordine 
 
Autoritate a administratiei 
publice locale desemnata lider 
al unui parteneriat incheiat cu 
un furnizor de servicii sociale 
de drept public sau privat, 
acreditat in conditiile legii 
 
Furnizori publici sau privati de 
servicii sociale, acreditati in 
conditiile legii 

� Modernizarea/ extinderea cladirilor centrelor 
sociale (spatii de cazare, cantine, grupuri 
sanitare etc.); 

� Modernizarea/ extinderea cladirilor pentru 
infintarea de noi centre sociale; 

� Modernizarea utilitatilor generale si specifice 
ale centrelor sociale; 

� Crearea/ modernizarea facilitatilor de acces 
pentru persoane cu dizabilitati; 

� Amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul 
centrelor sociale; 

� Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor 
beneficiarilor de servicii oferite de centrele 
sociale, inclusiv echipamente pentru 
persoane cu dizabilitati. 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
 
minim 
350.000 Lei 
 
maxim 
3.500.000 
Lei 

minim 2% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile 
pentru 
Dezvoltare 
Regionala 

www.adrcentru
.ro

www.inforegio.
ro

www.mdlpl.ro 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Restaurarea si 
valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural, 
precum si 
crearea/modernizarea 
infrastructurilor conexe

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 5, 
DMI 5.1) 

Cresterea importantei 
turismului si culturii, ca 
factor care stimuleaza 
cresterea economica in 
regiuni, respectand 
principiile dezvoltarii 
durabile si ale protectiei 
mediului. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale si centrale  
Institutii de cult 
 
Organizatii neguvernamentale 
 
APL leader al unui parteneriat 
cu autoritati ale administratiei 
publice locale sau centrale, 
unitati de cult, organizatii 
neguvernamentale 
 
Autoritate a administratiei 
publice centrale leader al unui 
parteneriat cu APL sau unitati 
de cult 

Se finanteaza obiectivele cu potential turistic care 
sunt incluse in: 

� patrimoniul UNESCO, atat din mediul urban 
cat si rural 

� patrimoniul cultural national din mediul urban 
si rural 

� patrimoniul cultural local din mediul urban.  

 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
 
minim 
1.700.000 
Lei 
 
maxim 
85.000.000 
Lei 

minim 2% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile 
pentru 
Dezvoltare 
Regionala 

www.adrcentru
.ro

www.inforegio.
ro

www.mdlpl.ro 
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

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) 

 

Valorificarea resurselor 
naturale in scop turistic; 

Diversificarea serviciilor 
turistice; 

Imbunatatirea calitatii 
serviciilor de cazare; 

Crearea / extinderea 
structurilor de 
agrement turistic, in 
scopul cresterii 
numarului turistilor si a 
duratei sejurului.  

Autoritati ale administratiei 
publice locale;  

Parteneriate intre autoritati ale 
administratiei publice locale;  

Asociatii de Dezvoltare 
Intercomunitara;  

IMM-uri din domeniul 
turismului si/ sau activitati 
conexe;  

Parteneriate intre autoritati ale 
administratiei publice locale si 
ONG-uri din domeniul 
turismului si/ sau activitati 
conexe. 

� Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu 
potential turistic 

� Valorificarea potentialului turistic montan  
� Dezvoltarea turismului balnear 
� Modernizarea si extinderea structurilor de 

cazare precum si a utilitatilor conexe 
� Crearea, reabilitarea si extinderea 

infrastructurii de agrement, inclusiv a 
utilitatilor aferente 

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 o valoare mai mare de 
1.500.000 euro, statiunile balneare si balneo-
climatice (indiferent daca sunt localizate in mediul 
rural sau urban). 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 

minim 
700.000 lei 
si maxim 
85.000.000 
lei  

Pentru 
structuri de 
cazare: 
minim 
700.000 si 
maxim 
17.000.000 
lei 

APL, ADI – 
minim 50% 
Intreprinder
i mijlocii – 
minim 40% 
Intreprinder
i mici si 
microintrep
rinderi si 
APL cu 
buget mai 
mic de 10 
mil Euro si 
mai putin 
de 5000 de 
locuitori – 
minim 30% 

Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile 
pentru 
Dezvoltare 
Regionala 
 
www.adrcentru
.ro 
 
www.inforegio.
ro 
 
www.mdlpl.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Acces la educatie si 
formare profesionala 
initiala de calitate – 
Scoala pentru toti 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP1, DMI 
1.1)

Imbunatatirea 
invatamantului 
preuniversitar (in 
conformitate cu 
structura sistemului de 
invatamant, in vigoare), 
in vederea cresterii 
accesului la educatie 
de calitate si asigurarii 
de competente cheie si 
competente 
profesionale pentru toti. 

Inspectorate scolare judetene 
si institutii afiliate/ 
subordonate/ coordonate;  
 Institute/centre de cercetare/ 
dezvoltare in domeniul 
educatiei si formarii 
profesionale initiale acreditate; 
Unitati de invatamant publice 
si private, din reteaua scolara 
nationala;  
Furnizori publici si privati de 
servicii de orientare, 
consiliere, mediere scolara si 
servicii alternative;  
Parteneri sociali in educatie;  
ONG-uri care actioneaza in 
domeniul educatiei si formarii 
profesionale initiale sau 
conexe;  
etc 

� Imbunatatirea capacitatii unitatilor de 
invatamant si furnizorilor de educatie si 
formare profesionala initiala de a asigura 
educatie de calitate si calificari relevante 
pentru nevoile pietei muncii; 

� Dezvoltarea si imbunatatirea mecanismelor si 
instrumentelor pentru asigurarea accesului la 
educatie si formare pentru toti, dezvoltarea 
serviciilor de orientare si consiliere scolara si 
a altor servicii si instrumente alternative, 
inclusiv imbunatatirea accesului la aceste 
servicii;  

� Promovarea in educatie a spiritului 
antreprenorial si a cetateniei active. 

 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim 
2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim 
5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie  
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Calitate in invatamantul 
superior – Universitate 
pentru piata muncii

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP1, DMI 
1.2)

Imbunatatirea 
capacitatii institutiilor 
de invatamant superior 
de a furniza calificari 
relevante pentru 
cerintele pietei muncii, 
precum si dezvoltarea 
mecanismelor de 
crestere a accesului la 
invatamant superior, in 
contextul procesului 
Bologna. 

Institutii de invatamant 
superior acreditate, publice si 
private 
 
Parteneri sociali din 
invatamantul superior 
 
ONG-uri (fundatii si asociatii) 
ce activeaza in domeniul 
invatamantului superior, 
inclusiv asociatiile studentesti 

� Dezvoltarea si implementarea sistemului de 
asigurare a calitatii in universitati, inclusiv 
dezvoltarea personalului; 

� Cresterea accesului la educatia universitara; 
� Dezvoltarea invatamântului superior bazat pe 

competente (programe de licenta si 
masterat); 

� Sprijin pentru dezvoltarea retelelor intre 
universitati, institute de cercetare si companii, 
pentru dezvoltarea invatamântului superior, 
promovarea antreprenoriatului, formarea 
continua a cercetatorilor, stimularea si 
dezvoltarea carierei in cercetare. 

 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim 
5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 30 
septembri
e 2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Tranzitia de la scoala 
la viata activa – Invata 
pentru cariera ta!

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP2, DMI 
2.1)

Cresterea aptitudinilor 
de munca ale 
persoanelor aflate in 
situatia de tranzitie de 
la scoala la viata activa 
si, in consecinta, 
imbunatatirea insertiei 
acestora 
pe piata muncii 
 

Unitatile de invatamant;  
Institutii de invatamant;  
Angajatori;  
Asociatii profesionale, camere 
de comert si industrie, 
organizatii sindicale, 
organizatii patronale, 
parteneriate, ONG-uri;  
Furnizori autorizati de FPC, 
publici si privati, care asigura 
pregatirea pentru personalul 
din intreprinderi cu atributii de 
tutori; 
Furnizori publici si privati 
acreditati de orientare si 
consiliere profesionala;  
Institute de cercetare cu 
atributii in domeniul educatiei 
si formarii profesionale si 
pietei muncii. 

� Sprijinirea programelor de invatare la locul 
munca pentru elevi si studenti; 

 
� Sprijinirea initiativelor de parteneriat intre 

scoli, universitati si intreprinderi; 
 
 
� Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de 

orientare, consiliere si indrumare in sprijinul 
tranzitiei de la scoala la viata activa; 

 
 
� Monitorizarea insertiei tinerilor absolventi pe 

piata muncii; 
 
 
� Dezvoltarea actiunilor inovatoare in vederea 

imbunatatirii tranzitiei de la scoala la viata 
activa. 

 
 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim 
2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim 
5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiulu
i „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Tranzitia de la scoala 
la viata activa - Invata 
o meserie!

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP2, DMI 
2.1)

Cresterea aptitudinilor 
de munca ale 
persoanelor aflate in 
situatia de tranzitie de 
la scoala la viata activa 
si, in consecinta, 
imbunatatirea insertiei 
acestora 
pe piata muncii 
 

Unitati de invatamant si 
institutii de invatamant 
superior ale caror planuri 
obligatorii de invatamant 
cuprind stagii de pregatire 
practica;  
Furnizori de formare 
profesionala continua 
autorizati,  
Angajatori;  
Asociatii profesionale;  
Camere de comert si 
industrie;  
Organizatii sindicale;  
Organizatii patronale;  
ONG-uri; etc 
 

� Activitatile de organizare, implementare, 
monitorizare, evaluare a stagiilor de pregatire 
practica pentru elevi, prevazute in curriculum-
ul obligatoriu, incepand cu clasa a IX-a 
inclusiv, pentru toate filierele si profilurile din 
sistemul national de educatie  

� Activitatile de organizare, implementare, 
monitorizare, evaluare a stagiilor de pregatire 
practica pentru studenti, prevazute ca 
obligatorii in planul de invatamant  

� Activitatile de dezvoltare, implementare, 
monitorizare si evaluare a serviciilor de 
consiliere si orientare profesionala  

� Campanii de informare/constientizare/ 
mediatizare  

� Activitatile inovatoare care faciliteaza tranzitia 
de la scoala la viata activa  

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
- minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Prevenirea si 
corectarea parasirii 
timpurii a scolii – Nu 
abandona scoala!

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP2, DMI 
2.2)

Prevenirea 
fenomenului de 
parasire timpurie a 
scolii in special pentru 
populatia roma, 
persoanele cu 
dizabilitati si 
persoanele din mediul 
rural, precum si alte 
categorii de grupuri 
vulnerabile;  
 
Furnizarea 
competentelor si 
abilitatilor de baza 
necesare persoanelor 
care au parasit timpuriu 
scoala. 

Inspectorate scolare judetene 
si structuri afiliate/ 
subordonate/ coordonate;  
Institute/ centre de cercetare/ 
dezvoltare in domeniul 
educatiei;  
ONG-uri;  
Unitati de invatamant publice 
si private din reteaua scolara 
nationala;  
Furnizori acreditati de 
orientare si consiliere scolara, 
publici si privati;  
Organizatii sindicale si 
patronate;  
Institutii de cult;  
Autoritati ale administratiei 
publice locale. 

� Sprijinirea si dezvoltarea de programe pentru 
mentinerea elevilor in educatie si prevenirea 

� parasirii timpurii a scolii; 
� Dezvoltarea de programe integrate pentru 

cresterea accesului si participarii in 
invatamântul primar si secundar pentru 
persoanele apartinând grupurilor vulnerabile, 
inclusiv sprijin financiar pentru familiile 
acestora; 

� Promovarea unor servicii integrate si solutii 
alternative pentru invatamântul prescolar; 

� Implementarea programelor de tip “scoala 
dupa scoala”, educatie remediala si invatare 
asistata; 

� Reintegrarea in educatie a celor care au 
parasit timpuriu scoala etc. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim 
2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim 
5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008. 
 

www.fseroman
ia.ro 
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Prevenirea si 
corectarea parasirii 
timpurii a scolii - A 
doua sansa in educatie 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP2, DMI 
2.2)

Prevenirea 
fenomenului de 
parasire timpurie a 
scolii si mentinerea in 
sistemul de educatie si 
formare profesionala 
initiala a persoanelor 
expuse acesturi risc.

Inspectorate scolare judetene 
si structuri afiliate/ 
subordonate/ coordonate;  
Institute/ centre de cercetare/ 
dezvoltare in domeniul 
educatiei;  
ONG-uri;  
Unitati de invatamant publice 
si private;  
Furnizori acreditati de 
orientare si consiliere scolara, 
publici si privati;  
Organizatii sindicale si 
patronate;  
Institutii de cult;  
Autoritati ale administratiei 
publice locale. 

� Diversificarea, dezvoltarea si furnizarea 
serviciilor de consiliere pentru parinti pentru a 
intelege importanta educatiei si a interventiei 
timpurii, precum si rolul lor in educatia 
copiilor;  

� Promovarea si sustinerea dezvoltarii 
parteneriatului de tipul scoala-comunitate-
parinti si realizarea de activitati educationale 
integrate, in parteneriat, pentru prevenirea 
abandonului si parasirii timpurii a scolii, in 
special in invatamantul prescolar si secundar 
superior;  

� Crearea si dezvoltarea retelelor si 
parteneriatelor intre scoli, institutii locale, 
servicii de ocupare, servicii sociale si de 
sanatate etc. in vederea prevenirii 
fenomenului de parasire timpurie a scolii si 
reintegrarea in educatie a celor care au 
parasit timpuriu scoala; etc 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
- minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Acces si participare la 
formare profesionala 
continua - Calificarea - 
o sansa pentru viitor! 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP2, DMI 
2.3)

Sprijinirea 
intreprinderilor pentru 
facilitarea participarii 
propriilor angajati la 
formare profesionala 
continua 
Promovarea accesului 
angajatilor la 
programele de formare 
profesionala continua, 
in vederea obtinerii de 
catre acestia a unei 
calificari complete 

Furnizori de formare 
profesionala continua, publici 
si privati; 
Centre autorizate de Evaluare 
si Certificare a competentelor 
profesionale;  
Angajatori;  
Furnizori publici si privati de 
orientare si consiliere in 
cariera;  
Institutii sau ONG-uri (asociatii 
si fundatii) specializate in 
dezvoltarea resurselor umane; 
Organizatii sindicale;  
Organizatii patronale;  
Asociatii profesionale;  
Camere de comert si 
industrie.

� Sprijin pentru angajati, in vederea 
calificarii/recalificarii;  

� Activitati de dezvoltare, implementare, 
monitorizare si evaluare a programelor FPC;  

� Activitati de dezvoltare, implementare, 
monitorizare si evaluare a serviciilor de 
consiliere si orientare profesionala a 
angajatilor;  

� Campanii de informare/ constientizare/ 
mediatizare;  

� Activitati inovatoare, care faciliteaza FPC a 
angajatilor. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
- minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Promovarea culturii 
antreprenoriale – 
Antreprenoriatul, o 
alternativa de cariera in 
Regiunea Centru

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP3, DMI 
3.1)

Dezvoltarea 
competentelor 
antreprenoriale si 
manageriale pentru a 
genera un numar 
crescut de afaceri.

Intreprinderi; 
Universitati publice si private 
acreditate; 
Furnizori autorizati de FPC, 
publici si privati; 
Centre sau institute de 
cercetare cu atributii specifice 
in domeniul promovarii si 
dezvoltarii antreprenoriatului;  
Organizatii sindicale si 
patronate; 
Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
Asociatii profesionale; 
Camere de comert si 
industrie; 
ONG-uri.  

� Cresterea constientizarii si promovarea 
atitudinii pozitive fata de cultura 
antreprenoriala; 

 
� Implementarea de programe si servicii 

inovatoare pentru incurajarea 
antreprenoriatului si dezvoltarea culturii 
antreprenoriale; 

 
 
� Formarea abilitatilor manageriale, in special 

pentru micro-intreprinderi si IMM-uri; 
 
 
� Incurajarea antreprenoriatului prin servicii de 

sprijin pentru initierea unei afaceri. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim 
2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim 
5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Formare profesionala 
si sprijin pentru 
intreprinderi si angajati 
pentru promovarea 
adaptabilitatii – 
Adaptabilitate si 
flexibilitate in Regiunea 
Centru 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP3, DMI 
3.2)

Cresterea gradului de 
adaptabilitate si de 
mobilitate al angajatilor, 
promovarea formelor 
flexibile de organizare 
a muncii, a formarii 
profesionale specifice 
si asigurarea sanatatii 
si securitatii la locul de 
munca. 

Intreprinderi; 
Furnizori de FPC autorizati, 
publici si privati; 
Organizatii sindicale si 
organizatii patronale; 
Asociatii profesionale si 
asociatii ale IMM-urilor; 
Camere de Comert si 
Industrie; 
ANOFM si structurile sale 
teritoriale;  
ONG-uri; 
Universitati publice si private, 
acreditate; 
Institute de Cercetare in 
domeniul educatiei si formarii 
profesionale si pietei muncii.  

� Sprijinirea metodelor inovatoare de 
organizare flexibila a muncii, inclusiv noi 
practici de lucru si imbunatatirea conditiilor de 
munca; 

� Furnizarea de formare profesionala la locul 
de munca pentru dezvoltarea competentelor 
angajatilor in scopul cresterii calitatii si 
productivitatii muncii; 

� Sprijinirea activitatilor si masurilor de 
prevenire a bolilor profesionale, de 
promovare a sanatatii si securitatii in munca, 
cât si pentru asigurarea unui mediu de lucru 
prietenos si incurajarea reconcilierii vietii 
profesionale cu viata de familie; 

� Promovarea si sprijinirea formarii 
profesionale a personalului din domeniul 
managementului sanatatii si a personalului 
medical; etc 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim 
2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea 
parteneriatelor si 
incurajarea initiativelor 
pentru partenerii sociali 
si societatea civila – 
Parteneri pentru 
ocupare 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP3, DMI 
3.3)

Dezvoltarea initiativelor 
comune ale actorilor 
relevanti si 
consolidarea capacitatii 
partenerilor sociali si a 
organizatiilor societatii 
civile pentru a promova 
dezvoltarea durabila, 
pentru a sprijini crearea 
de locuri de munca si 
coeziunea sociala la 
nivel local, regional si 
national. 

Parteneri sociali reprezentativi 
la nivel national/regional/local; 
ONG-uri; 
Membri ai Comitetelor 
Sectoriale si Comitete 
Sectoriale cu personalitate 
juridica; 
Agentii guvernamentale cu 
atributii in domeniul pietei 
muncii si incluziunii sociale; 
Asociatii profesionale; 
Camere de Comert si 
Industrie; 
Asociatii ale IMM-urilor; 
Asociatii ale fermierilor si 
meseriasilor. 

� Asistenta si sprijin pentru elaborarea 
planurilor de actiune pentru incurajarea si 
dezvoltarea parteneriatelor; 

� Identificarea si implementarea modalitatilor 
de crestere a interesului angajatorilor si al 
altor actori relevanti pentru cresterea 
investitiilor in resursele umane si cresterea 
responsabilitatii sociale a intreprinderilor; 

� Dezvoltarea capacitatii interne a partenerilor 
sociali de a promova dezvoltarea resurselor 
umane, cu accent pe standarde si certificare; 

� Consolidarea capacitatii ONG-urilor de 
cooperare cu autoritatile publice centrale si 
locale, in vederea promovarii initiativelor 
comune pentru incluziune sociala, inclusiv 
dezvoltarea serviciilor de voluntariat si 
caritate; etc 

 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim 
2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim 
5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea 
parteneriatelor si 
incurajarea initiativelor 
pentru partenerii sociali 
si societatea civila - 
Actionam impreuna 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP3, DMI 
3.3)

Dezvoltarea initiativelor 
comune ale actorilor 
relevanti si 
consolidarea capacitatii 
partenerilor sociali si a 
organizatiilor societatii 
civile pentru a promova 
dezvoltarea durabila, 
pentru a sprijini crearea 
de locuri de munca si 
coeziunea sociala la 
nivel local, regional si 
national. 

Parteneri sociali reprezentativi 
la nivel national/regional/local; 
Institutii si organizatii membre 
ale Pactelor Regionale si 
Parteneriatelor Locale pentru 
Ocupare si Incluziune Sociala; 
ONG-uri; 
Membri ai Comitetelor 
Sectoriale si Comitete 
Sectoriale cu personalitate 
juridica; 
Asociatii profesionale; 
Camere de Comert si 
Industrie; 
Asociatii ale IMM-urilor, 
fermierilor si meseriasilor. 

� Promovarea si sustinerea initiativelor comune 
de solutionare a problemelor la nivel local in 
domeniul dezvoltarii economice durabile, al 
ocuparii si al incluziunii sociale;  

� Organizarea seminariilor si conferintelor 
privind piata muncii si ocuparea, campanii de 
constientizare, dezbateri publice pentru 
stimularea rolului dialogului social si a 
parteneriatelor la nivel local, regional, 
national si sectorial si pentru sustinerea 
initiativelor pentru dezvoltarea 
responsabilitatii civice si facilitarea accesului 
la informatiile de interes public;  

� Activitati de consolidare a structurilor 
sectoriale (ex.: comitete sectoriale, federatii, 
platforme, uniuni etc.);  

� Sprijin pentru partenerii sociali in scopul 
dezvoltarii si implementarii planurilor de 
actiune pentru ocupare si incluziune sociala;  

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
- minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea si 
implementarea 
masurilor active de 
ocupare – Fii activ pe 
piata muncii in 
Regiunea Centru! 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 5, DMI 
5.1)

Reducerea somajului 
de lunga durata prin 
actiuni preventive si 
corective;  
 
Imbunatatirea 
capacitatii de ocupare 
a persoanelor in 
cautarea unui loc de 
munca, a somerilor, in 
special de lunga durata 
si a persoanelor 
inactive. 

Furnizori de FPC autorizati, 
publici si privati; 

Camere de Comert si 
Industrie; 

Intreprinderi; 

ONG-uri; 

Autoritati ale administratiei 
publice locale; 

Patronate si organizatii 
sindicale etc. 

 

� Sprijinirea tuturor activitatilor privind masurile 
active de ocupare; 

� Furnizarea de asistenta pentru cautarea unui 
loc de munca, servicii de orientare si formare 
pentru someri tineri si someri de lunga 
durata, lucratori vârstnici, persoane aflate in 
cautarea unui loc de munca revenite pe piata 
muncii dupa o perioada de absenta; 

� Masuri pentru o mai buna corelare intre 
aptitudinile individuale, educatie si potentialul 
de munca si oportunitatile de pe piata muncii; 

� Elaborarea si implementarea metodelor 
inovatoare pentru promovarea ocuparii in 
rândul somerilor tineri si de lunga durata; 

� Promovarea sistemelor duale de finantare 
pentru ocuparea tinerilor prin combinarea 
formarii in scolile profesionale si practica in 
intreprinderi.  

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim 
2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim 
5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea si 
implementarea 
masurilor active de 
ocupare - Integrare pe 
piata muncii 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 5, DMI 
5.1)

Atragerea si 
mentinerea a cat mai 
multor persoane pe 
piata muncii, in 
vederea obtinerii unei 
rate cat mai mare de 
ocupare, cu accent 
special pe grupurile 
dezavantajate pe piata 
muncii;  

Reducerea somajului 
de lunga durata prin 
actiuni preventive si 
corective 
 

Furnizori de FPC autorizati, 
publici si privati; 
Camere de Comert si 
Industrie; 
Intreprinderi; 
ONG-uri; 
Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
Patronate si organizatii 
sindicale etc. 

� Furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv 
realizarea planurilor individuale de mediere si 
organizarea burselor de locuri de munca;  

� Furnizarea serviciilor de informare si 
consiliere profesionala individula sau in grup;  

� Furnizarea programelor de formare 
profesionala, la locul de munca sau in afara 
locului de munca, care sa asigure cresterea 
si diversificarea competentelor profesionale 
ale persoanelor in cautarea unui loc de 
munca in scopul asigurarii mobilitatii si 
reintegrarii pe piata muncii;  

� Activitati pentru promovarea sistemelor duale 
de finantare pentru ocuparea tinerilor prin 
corelarea formarii profesionale cu practica in 
intreprinderi;  

� Etc. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
- minim 2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Promovarea 
sustenabilitatii pe 
termen lung a zonelor 
rurale in ceea ce 
priveste dezvoltarea 
resurselor umane si 
ocuparea fortei de 
munca – Mediul rural – 
mai mult decat 
agricultura 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP5, DMI 
5.2)

Imbunatatirea calitatii 
resurselor umane in 
zonele rurale, in  
vederea facilitarii 
accesului la ocupare in 
activitati non-agricole; 
Cresterea  oportunita-
tilor de ocupare, prin  
furnizarea sprijinului 
pentru crearea de noi 
locuri de munca/noi 
forme de ocupare 
pentru lucratorii 
independenti din 
zonele rurale si 
promovarea culturii 
antreprenoriale in 
zonele rurale. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
 
Organizatii sindicale; 
 
Furnizori publici si privati de 
FPC autorizati; 
 
ONG-uri (asociatii si fundatii); 
 
Intreprinderi; 
 
Patronate; 
 
Asociatii profesionale; 
 
Institute de cercetare si 
dezvoltare etc. 
 

� Dezvoltarea programelor integrate pentru 
formare, ocupare si alte masuri de sprijin 
pentru populatia din zonele rurale, care 
urmaresc reducerea agriculturii de 
subzistenta; 

� Masuri pentru promovarea mobilitatii 
ocupationale si geografice a fortei de munca 
din mediul rural, pentru a beneficia de toate 
oportunitatile de ocupare existente si pentru 
cresterea coeziunii regionale; 

� Sprijin pentru membrii de familie aflati in 
ingrijire, servicii de asistenta si alte activitati 
asociate pentru a permite indivizilor sa 
participe pe piata muncii; 

� Promovarea programelor care sprijina si 
incurajeaza demararea afacerilor in activitati 
nonagricole. 

 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim 
2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim 
5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Promovarea 
sustenabilitatii pe 
termen lung a zonelor 
rurale in ceea ce 
priveste dezvoltarea 
resurselor umane si 
ocuparea fortei de 
munca - Mediul rural - 
oportunitati de ocupare 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP5, DMI 
5.2)

Imbunatatirea calitatii 
resurselor umane in 
zonele rurale, in  
vederea facilitarii 
accesului la ocupare in 
activitati non-agricole; 
Cresterea  oportunita-
tilor de ocupare, prin  
furnizarea sprijinului 
pentru crearea de noi 
locuri de munca/ noi 
forme de ocupare 
pentru lucratorii 
independenti din 
zonele rurale si 
promovarea culturii 
antreprenoriale in 
zonele rurale. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
 
Organizatii sindicale; 
 
Furnizori publici si privati de 
FPC autorizati; 
 
ONG-uri; 
 
Intreprinderi; 
 
Patronate; 
 
Asociatii profesionale; 
 
Institute de cercetare si 
dezvoltare etc. 

� Dezvoltarea si implementarea campaniilor de 
informare si constientizare in scolile din 
zonele rurale privind oportunitatile de 
educatie si formare profesionala si de 
ocupare in domeniile non-agricole;  

� Dezvoltarea si implementarea campaniilor de 
informare si constientizare privind 
oportunitatile de ocupare in domenii non-
agricole pentru persoanele ocupate in 
agricultura de subzistenta;  

� Promovarea campaniilor pentru mobilitatea 
ocupationala, sectoriala si geografica a fortei 
de munca din mediul rural;  

� Promovarea si acordarea de sprijin pentru 
revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor 
traditionale;  

� Activitati de consiliere si asistenta pentru 
inceperea unei activitati independente sau 
pentru initierea unei afaceri in mediul rural. 
Etc. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
- minim 2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea economiei 
sociale – Economie 
sociala si solidaritate  
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP6, DMI 
6.1)

Dezvoltarea si 
promovarea unor 
activitati si 
servicii generatoare de 
profit pentru a ajuta 
persoanele excluse 
social sau cele expuse 
riscului de excluziune 
sociala sa se integreze 
sau reintegreze pe 
piata muncii, in 
intreprinderile 
economiei sociale 
si/sau in economia 
formala 
 

ONG-uri;  
Cooperative de credit, de 
consum si de productie; 
Organizatii sindicale; 
Patronate; 
Culte si asociatii religioase; 
Furnizori de FPC autorizati; 
Furnizori de servicii sociale; 
Furnizori de servicii 
specializate pentru stimularea 
ocuparii fortei de munca, 
publici si privati, acreditati; 
Intreprinderi implicate in 
economia sociala; 
Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
Institute de cercetare.  

� Actiuni de sensibilizare, promovare a 
serviciilor de consiliere si informare si 
schimbul de experienta in domeniul 
economiei sociale; 

� Dezvoltarea instrumentelor si metodelor 
adecvate pentru furnizarea serviciilor sociale; 
furnizarea, dezvoltarea si crearea serviciilor 
flexibile si alternative pentru ingrijirea copiilor 
si/sau a altor membri ai familiei aflati in 
ingrijire pe parcursul zilei; 

� Dezvoltarea programelor de formare pentru 
specialistii implicati in sistemul serviciilor 
sociale (lucratori sociali, asistenti personali, 
asistente comunitare, mediatori familiali, 
mediatori sanitari, asistenti maternali, 
ingrijitori, personal din institutii rezidentiale)  

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
– minim 
2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
– minim 
5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea economiei 
sociale – Pentru o viata 
mai buna  
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP6, DMI 
6.1)

Dezvoltarea si 
promovarea unor 
activitati si 
servicii generatoare de 
profit pentru a ajuta 
persoanele excluse 
social sau cele expuse 
riscului de excluziune 
sociala sa se integreze 
sau reintegreze pe 
piata muncii, in 
intreprinderile 
economiei sociale 
si/sau in economia 
formala 
 

ONG-uri;  
Cooperative de credit, de 
consum si de productie; 
Organizatii sindicale; 
Patronate; 
Culte si asociatii religioase; 
Furnizori de FPC autorizati; 
Furnizori de servicii sociale; 
Furnizori de servicii 
specializate pentru stimularea 
ocuparii fortei de munca, 
publici si privati, acreditati; 
Intreprinderi implicate in 
economia sociala; 
Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
Institute de cercetare. 

� Servicii de integrare la locul de munca, 
ocupare temporara sau formare la locul de 
munca, crearea unor locuri de munca 
permanente pentru persoanele dezavantajate 
pe piata muncii si ateliere protejate;  

� Dezvoltarea si furnizarea programelor de 
formare profesionala, inclusiv dezvoltarea 
competentelor de utilizare TIC pentru 
grupurile dezavantajate;  

� Furnizarea serviciilor de ocupare, precum 
informare si consiliere profesionala, 
asistenta, mentorat, tutorat, orientare 
profesionala, consiliere psihologica, 
consiliere psihiatrica, medierea locurilor de 
munca;  

� Dezvoltarea si furnizarea programelor de 
formare pentru managerii intreprinderilor 
sociale si pentru specialistii implicati in 
economia sociala, in vederea dezvoltarii 
cunostintelor si competentelor necesare, etc. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
- minim 2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Imbunatatirea 
accesului si a 
participarii grupurilor 
vulnerabile pe piata 
muncii - Impreuna pe 
piata muncii 
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP6, DMI 
6.2)

Facilitarea accesului la 
educatie si integrarea 
sau reintegrarea 
persoanelor vulnerabile 
pe piata muncii 

ONG-uri;  
Culte si asociatii religioase;  
Autoritati ale administratiei 
publice locale (unitati 
administrativ-teritoriale);  
Organizatii sindicale si 
patronate;  
Administratia Nationala a 
Penitenciarelor si institutii 
subordonate;  
Furnizori de FPC publici si 
privati autorizati;  
Furnizori de servicii sociale 
publici/privati;  
Intreprinderi si asociatii ale 
IMM-urilor etc. 
 

� Formarea profesionala a personalului 
furnizorilor de servicii sociale (inclusiv ONG-
uri si voluntari);  

� Formare profesionala, grupuri de lucru 
educative, pentru persoanele supuse riscului 
de excluziune sociala;  

� Dezvoltarea si implementarea activitatilor 
pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii de 
catre tineri, inclusiv pentru combaterea 
disfunctiilor sociale, cum ar fi consumul de 
droguri si alcool, comiterea de infractiuni etc.; 

� Dezvoltarea si promovarea diferitelor forme 
de cooperare intre angajatori, patronate, 
organizatii sindicale, ONG-uri (asociatii si 
fundatii) si alti actori relevanti pe piata muncii 
in vederea identificarii si promovarii 
oportunitatilor de ocupare pentru grupurile 
vulnerabile; etc. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
- minim 2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Promovarea egalitatii 
de sanse pe piata 
muncii - Sanse egale si 
respect 
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP6, DMI 
6.3)

Consolidarea 
principiului accesului 
egal pentru toti pe piata 
muncii, cresterea 
constientizarii asupra 
principiului egalitatii de 
sanse si de gen, 
asigurarea accesului 
egal la ocupare si la 
construirea unei cariere 
profesionale, in 
vederea crearii unei 
piete a muncii 
inclusive, prevenirea si 
combaterea violentei 
domestice si a traficului 
de persoane. 

ONG-uri;  
Furnizori autorizati de FPC, 
publici si privati;  
Furnizori de servicii 
specializate pentru stimularea 
ocuparii fortei de munca, 
publici si privati, acreditati;  
Organizatii mass-media;  
Cooperative sociale;  
Organizatii sindicale si 
patronate;  
Autoritati ale administratiei 
publice centrale si locale;  
Institute de cercetare in 
domeniul pietei muncii;  
Asociatii profesionale;  
Intreprinderi. 

� Dezvoltarea si furnizarea programelor de 
formare profesionala, inclusiv calificare si 
recalificare, pentru cresterea si dezvoltarea 
aptitudinilor si calificarilor femeilor;  

� Sesiuni de formare profesionala pentru 
expertii si operatorii mass-media, care sa 
urmareasca eliminarea stereotipurilor de gen 
in societate si in special in mass-media;  

� Formare profesionala si asistenta pentru 
femei in vederea initierii unei afaceri;  

� Campanii pentru cresterea constientizarii si 
combaterea traficului de persoane si violentei 
domestice, in special impotriva femeilor si 
copiilor;  

� Activitati de promovare a principiului egalitatii 
de sanse si de gen adresate autoritatilor 
publice centrale si locale si partenerilor 
sociali; etc. 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
- minim 2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 



Catalogul surselor de finantare

Pagina 12 din 17                       5 Septembrie 2008 

PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Initiative transnationale 
pentru o piata inclusiva 
a muncii - Schimb de 
bune practici 
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP6, DMI 
6.4)

Dezvoltarea unei piete 
a muncii mai permisiva, 
flexibila si inclusiva. 

ONG-uri (asociatii si fundatii); 
Furnizori de FPC autorizati, 
publici si privati; 
Furnizori de servicii sociale 
publici si privati; 
Autoritati ale administratiei 
publice centrale si locale; 
Institute de cercetare in 
domeniul pietei muncii si 
incluziunii sociale; 
Organizatii sindicale si 
patronate; 
Asociatii ale IMM-urilor; 
Asociatii profesionale; 
Universitati publice si private, 
acreditate.
 

Proiecte transnationale orientate spre dezvoltarea 
resurselor umane in cadrul politicilor si practicilor 
de incluziune sociala; 
Stabilirea parteneriatelor la nivel european in 
domeniul dezvoltarii resurselor umane si 
incluziunii sociale; 
Diseminarea metodelor inovatoare catre alti actori 
implicati in combaterea discriminarii; 
Participarea si colaborarea cu retelele tematice 
europene si nationale, inclusiv organizarea si 
participarea la grupuri de lucru, evenimente, 
seminarii si conferinte in domeniul dezvoltarii 
resurselor umane si incluziunii sociale; 
Schimb de bune practici si transfer de expertiza 
privind incluziunea si ocuparea somerilor; 
Identificarea bunelor practici si schimbul de 
experienta privind adaptarea formarii profesionale 
la noile tehnologii; 
Dezvoltarea si sustinerea programelor comune 
pentru promovarea ocuparii; etc 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
- minim 2% 
 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
- minim 5% 

Depunere
continua, 
conform 
principiul
ui „primul 
venit, 
primul 
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Initiative transnationale 
pentru o piata inclusiva 
a muncii - Parteneriat 
transnational 
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP6, DMI 
6.4)

Dezvoltarea unei piete 
a muncii mai permisiva, 
flexibila si inclusiva. 

ONG-uri (asociatii si fundatii); 
Furnizori de FPC autorizati, 
publici si privati; 
Furnizori de servicii sociale 
publici si privati; 
Autoritati ale administratiei 
publice centrale si locale; 
Institute de cercetare in 
domeniul pietei muncii si 
incluziunii sociale; 
Organizatii sindicale si 
patronate; 
Asociatii ale IMM-urilor; 
Asociatii profesionale; 
Universitati publice si private, 
acreditate.
 

� Proiecte transnationale orientate spre 
dezvoltarea resurselor umane in cadrul 
politicilor si practicilor de incluziune sociala; 

� Stabilirea parteneriatelor la nivel european in 
domeniul dezvoltarii resurselor umane si 
incluziunii sociale; 

� Diseminarea metodelor inovatoare catre alti 
actori implicati in combaterea discriminarii; 

� Participarea si colaborarea cu retelele 
tematice europene si nationale, inclusiv 
organizarea si participarea la grupuri de 
lucru, evenimente, seminarii si conferinte in 
domeniul dezvoltarii resurselor umane si 
incluziunii sociale; 

� Schimb de bune practici si transfer de 
expertiza privind incluziunea si ocuparea 
somerilor sau privind adaptarea formarii 
profesionale la noile tehnologii; etc 

Valoarea
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
1.850.000 
lei; 

Maxim 
18.500.000 
lei. 

 

Persoanele 
juridice de 
drept 
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
- minim 2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de 
finantare 
se 
realizeaz
a 
electronic 
pana la 
data de 
20 
octombrie 
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Revizuire de structuri si 
implementare de 
instrumente moderne 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
DEZVOLTAREA 
CAPACITATII 
ADMINISTRATIVE, 
AP1, DMI 1.3)  
 

 
 

Obiectivul specific este 
acela de a sprijini 
imbunatatirile de 
structura si proces care 
contribuie la 
eficacitatea 
organizationala 

 

Autoritati ale administratiei 
publice locale si structurile lor 
asociative 

ONG-uri 

Asociatiile de dezvoltare inter-
comunitara 

Consultanta, studii si instruire pentru 
realizarea de analize/diagnoze institutionale si 
implementarea propunerilor rezultate;  

Consultanta, studii si instruire pentru 
elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea 
si/sau implementarea de metodologii, instrumente 
si proceduri necesare pentru dezvoltarea functiei 
de management al instruirii personalului din 
administratia publica;  

Studii si instruire pentru implementarea 
unor sisteme de masurare a performantelor 
organizationale (indicatori de performanta);  

Schimbul de bune practici si aplicarea 
pe scara larga a acestora, vizite de studiu, 
organizarea de seminarii, conferinte pentru 
dezvoltarea capacitatilor angajatilor din 
administratia publica de crestere a eficientei 
organizationale; etc. 

 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
355.000 lei  
 
Maxim 
5.325.000 
lei 

2% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

http://moderniz
are.mai.gov.ro/
modules/freec
ontent/index.p
hp?id=8  

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei 

Module de pregatire in 
domenii ca achizitiile 
publice, ECDL, limbi 
straine, dezvoltarea de 
proiecte, licitarea si 
managementul 
proiectelor, etc. 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
DEZVOLTAREA 
CAPACITATII 
ADMINISTRATIVE, 
AP1, DMI 1.3, 
Operatiunea 2)  
 
 
 

Obiectivul specific este 
acela de a sprijini 
imbunatatirile de 
structura si proces care 
contribuie la 
eficacitatea 
organizationala 

 

Ministere  
Agentii  
Autoritati ale administratiei 
publice locale  
Structurile asociative ale 
autoritatilor publice locale  
Asociatiile de dezvoltare 
intercomunitara  
ONG-uri cu activitati relevante 
in domeniul administratiei 
publice  in parteneriat cu APL 
Universitati in parteneriat cu 
APL 

� Dezvoltarea si furnizarea programelor de 
instruire (inclusiv realizare de curricula si 
materiale didactice) in domenii relevante 
pentru administratia publica, cum ar fi 
achizitiile publice, ECDL, limbi straine, 
dezvoltarea de proiecte, licitarea si 
managementul proiectelor etc;  

� Schimbul de bune practici, seminarii;  
� Consultanta si studii pentru realizarea de 

analize/diagnoze institutionale si 
implementarea propunerilor rezultate.  

 
 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
  
Minim 
220.000 lei 

2% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

http://moderniz
are.mai.gov.ro/
modules/freec
ontent/index.p
hp?id=8  
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Accelerarea 
Implementarii 
Strategiei Nationale de 
Imbunatatire a Situatiei 
Romilor in domeniul 
Mica infrastructura 
comunitara si renovare 
si/sau constructia de 
locuinte sociale 

(PHARE 2006) 

Imbunatatirea calitatii 
vietii romilor, prin 
reabilitarea/constructia 
de locuinte si de mica 
infrastructura. 
  
Imbunatatirea nivelului 
de calificare 
profesionala a 
membrilor comunitatilor 
rome si de incurajare a 
participarii active a 
acestora in procesul de 
reabilitare/ constructie si 
mica infrastructura.  

 

Autoritati publice locale în 
parteneriat cu ONG-uri rome 
reprezentative la nivelul 
comunit��ilor locale sau în 
asociere cu Grupurile de 
Ini�iativ� ale Romilor 

� Construirea de drumuri/poduri de acces 
durabile inspre si dinspre comunitate; 

� Repararea/reabilitarea celor existente; 

� Introducerea de retele noi de apa, gaze, 
electricitate, canal etc. si/sau conectarea la 
retelele existente; reabilitarea retelelor 
existente; 

� Formare/Instruire in domenii legate de 
constructia si renovarea locuintelor 
(fabricarea de caramizi, blocheti, boltari, 
pavele, tinichigerie, zugravit, tâmplarie, 
fierarie etc.), urmata de reabilitarea si/sau 
constructia de locuinte.  

Minim 
20.000 
Euro     
Maxim 
200.000 
Euro 

Minim 10% 17 
septembri
e 2008 

http://www.sgg
.ro/index.php?i
mplementare_
program  

Ministerului 
pentru 
Intreprinder
i Mici si 
Mijlocii, 
Comert, 
Turism si 
Profesii 
Liberale 

Programul national 
multianual pe 
perioada 2002 - 2011 
pentru sustinerea 
mestesugurilor si 
artizanatului 

Stimularea dezvoltarii 
mestesugurilor si a 
micii industrii din 
Romania, a intaririi 
clasei de mici 
mestesugari, protejarea 
meseriilor care 
presupun un numar 
mare de operatii 
executate manual in 
practicarea lor si 
relansarea serviciilor si 
a produselor obtinute 
de acestia, promovarea 
acestor produse si 
servicii pe pietele 
nationale si 
internationale 

� societatile comerciale 
� societatile cooperative 
� persoanele fizice 

autorizate care 
desfasoara activitati 
economice in mod 
independent (inclusiv 
asociatii familiale) 

� asociatiile profesionale  
� fundatiile 

� Participari la targuri si expozitii nationale sau 
internationale, cu stand propriu sau in 
asociere cu alti operatori economici;  

� Elaborarea si productia de materiale tiparite 
de promovare a operatorului economic, 
redactate in limba romana si cel putin intr-o 
limba de circulatie internationala;  

� Realizarea unui site pentru prezentarea 
activitatii solicitantului si a produselor sau 
serviciilor promovate, in limba romana si cel 
putin intr-o limba de circulatie internationala, 
nou si in conditiile inexistentei altuia detinut 
de acelasi operator economic;  

� Achizitionarea de calculatoare tip PC si/sau 
sisteme portabile;  

� Achizitionarea de diverse scule, dispozitive, 
echipamente, utilaje, masini, necesare pentru 
desfasurarea activitatii. 

Maxim 
20.000 Lei 

Minim 30% 10 
octombrie 
2008 

http://www.ani
mmc.ro/progra
me/mestesug_
artizanat2008/    
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Guvernul 
Romaniei 

Programul Romania 
Transparenta 

Optimizarea activitatii 
de informare publica, 
aplicarea consecventa 
a legilor transparentei, 
promovarea bunelor 
practici in 
implementarea acestor 
legi, reducerea 
coruptiei, etc. 

Organizatiile 
neguvernamentale cu 
expertiza in domeniul 
transparentei. 

� Informarea cetatenilor si promovarea la nivel 
local a legislatiei din domeniul transparentei 
institutionale; 

� Pregatirea functionarilor publici pentru 
aplicarea legilor transparentei (inclusiv Legea 
nr. 571/2004 privind protectia personalului din 
autoritatile si institutiile publice si din alte 
unitati, care semnaleaza incalcari ale legii - 
legea avertizorului de integritate); 

� Monitorizarea implementarii Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informatiile 
de interes public si a Legii nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratia 
publica; 

� Cresterea implicarii publicului in procesul 
decizional;  

� Orice alte proiecte care vizeaza transparenta 
si eficientizarea comunicarii publice. 

_ Minim 10% 30 
noiembrie 
2008 

Agentia pentru 
Strategii 
Guvernamenta
le 
 
http://www.pub
licinfo.ro    

Guvernul 
Romaniei 

Programul Romania 
in lume 

Dezvoltarea capitalului 
de imagine al Romaniei 
peste hotare, in 
contextul progresului 
inregistrat de tara 
noastra in ultimii ani, la 
nivelul procesului de 
integrare euro-atlantica 
precum si din 
perspectiva consolidarii 
relatiilor de prietenie si 
colaborare reciproc 
avantajoasa pe care 
Romania le are cu 
numeroase tari de pe 
mapamond. 

Organizatiile 
neguvernamentale care au ca 
obiect de activitate 
promovarea culturii si 
spiritualitatii romanesti peste 
hotare, in tari din Uniunea 
Europeana si in state din 
afara acesteia, precum si 
dezvoltarea cooperarii in plan 
social, cultural si artistic intre 
Romania si respectivele tari. 

� Promovarea imaginii Romaniei, a identitatii si 
valorilor romanesti la nivel international, in 
special in statele in care exista semnificative 
comunitati de romani, prin manifestari, actiuni 
si proiecte cultural-artistice si de comunicare;  

� Dezvoltarea vietii sociale si cultural-artistice a 
comunitatilor de romani din diverse state, prin 
incurajarea activitatilor de profil implementate 
la nivel local (festivaluri, spectacole, expozitii 
etc.);  

� Organizarea, in alte tari si/sau in Romania, a 
unor evenimente cultural-artistice (festivaluri, 
conferinte, spectacole, expozitii, etc.) menite 
sa celebreze momente si teme majore ale 
relatiilor bilaterale din diverse domenii;  

� Dezvoltarea schimburilor culturale si artistice 
bilaterale, implicand oameni de cultura si arta 
din Romania si terte state, in cadrul unor 
evenimente organizate in Romania sau in 
statele respective; etc. 

_ Minim 10% 30 
noiembrie 
2008 

Agentia pentru 
Strategii 
Guvernamenta
le 
 
http://www.pub
licinfo.ro    
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Guvernul 
Romaniei 

Programul Romania 
valori europene 

Atingerea unui nivel 
performant de 
intelegere si asumare 
din partea cetatenilor a 
oportunitatilor imediate 
post-aderare, tinand 
cont de strategiile 
Guvernului pe 
problematici europene 

Organizatiile 
neguvernamentale cu 
expertiza in domeniu 

� Promovarea imaginii Romaniei, a identitatii si 
valorilor romanesti in context european; 

� Studii si cercetari privind fenomenul 
migrationist dupa aderare, implicatiile socio-
culturale ale aderarii etc; 

� Informarea cetatenilor si promovarea la nivel 
local a legislatiei europene; 

� Informarea in spatiul UE asupra realitatilor 
romanesti; 

� Implicatiile adoptarii acquis-ului comunitar 
asupra unor domenii punctuale; 

� Studii asupra eficientei masurilor de atragere 
a fondurilor structurale; 

� Organizarea de evenimente socio-culturale, 
in Romania si in tari din Uniunea Europeana, 
pe teme circumscrise problematicii integrarii 
europene (festivaluri, spectacole, expozitii 
etc); etc. 

_ Minim 10% 30 
noiembrie 
2008 

Agentia pentru 
Strategii 
Guvernamenta
le 
 
http://www.pub
licinfo.ro    

Islanda, 
Norvegia �i 
Lichtenstei
n 

Fondul pentru 
Organizatii 
Neguvernamentale 

Consolidarea societatii 
civile din Romania 

� asociatii si fundatii 
� sindicate 
� patronate 

Activitatile proiectelor trebuie sa se adreseze 
numai la una dintre componentele programului:  
� consolidarea democratiei;  
� oportunitati pentru participarea copiilor si 

tinerilor la viata comunitatii;  
� incluziune sociala si acces la servicii sociale;  
� protectia mediului;  
� conservarea si valorificarea patrimoniului 

cultural.  

Maxim 
75.000 
Euro 

Minim 10% 1 
octombrie 
2008 

http://www.fds
c.ro/pagini/ngo
fund.php  

Norvegia  Programul de 
Cooperare Norvegian 
cu Romania 
 

Cresterea economica si 
dezvoltarea durabila in 
România 

Parteneriatele intre entitatile 
din România si Norvegia, 
incluzând companii private si 
publice, institutii private si 
publice, autoritati publice, 
centrale si regionale sau 
locale, ONG-uri, parteneri 
sociali. Oricare din parteneri 
poate fi promotorul aplicatiei.  

Proiecte care se incadreaza in urmatoarele 
domenii:  
 
� Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera 

(mediu)
� Eficienta energetica si energie regenerabila
� Facilitarea productiei sustenabile, inclusiv 

certificarea si verificarea
� Sanatate
 

Minim 
250.000 
Euro  
 
Maxim 
5.000.000 
Euro. 

Minim 10% 
- ONG-uri 
Minim 15% 
- autoritati 
publice  
Minim 40% 
- celelalte 
categorii 
de 
solicitanti 

31 
decembri
e 2008 

Ministerul 
Economiei si 
Finantelor 
 
 
www.norwaygr
ants.org   
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana  

Tineret in Actiune 
(Youth in Action)  

Programul promoveaza 
mobilitatea, initiativa, 
invatarea interculturala 
si solidaritatea intre 
tinerii din Europa si din 
intreaga lume.  

Organizatii neguvernamentale 
 
 Institutii publice implicate 
nemijlocit in lucrul cu tinerii  
 
Grupuri informale de tineri, 
dar care sunt reprezentate 
(inclusiv contractual) de una 
din categoriile de organizatii 
mentionate mai sus  

� Mobilitatea tinerilor;  
� Proiectele de initiativa (in folosul comunitatilor 

locale sprijinind dezvoltarea individuala a 
tinerilor;  

� Cursurile/stagiile/actiunile de formare si 
informare (in sprijinul lucratorilor in domeniul 
tineretului, in sprijinul direct al tinerilor, in 
folosul autoritatilor locale si/sau nationale 
interesate in/de activitatea de tineret);  

� Actiunile transversale cu alte programe 
comunitare. 

Buget 
2008: 
3.816.350 
Euro  

_ 1 
noiembrie 
2008 

Agentia 
Nationala 
pentru 
Programe 
Comunitare in 
Domeniul 
Educatiei si 
Formarii 
Profesionale 
http://www.anp
cdefp.ro/progr
ame/tineret/de
scriere/index.h
tml 

Uniunea 
Europeana 

Europa pentru 
cetateni 2007-2013  

Participarea cetatenilor 
la constituirea unei 
Europe mai apropiate, 
democratica si 
deschisa, dezvoltarea 
unei identitati 
europene, bazata pe 
valori comune, istorie si 
cultura, cresterea 
gradului de toleranta si 
intelegere in randul 
cetatenilor europeni 

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 

Masura 1 - "Cetateni activi pentru Europa":  
implica cetatenii in mod direct, fie prin activitati 
legate de infratirea oraselor fie prin alte tipuri de 
proiecte ale cetatenilor; 
 
Masura 2 - "O societate civila activa pentru 
Europa": se concentreaza asupra organizatiilor 
societatii civile din intreaga Europa, care pot primi 
fie sprijin pe baza programului lor de activitate, fie 
sprijin pentru proiecte transnationale; 
 
Masura 3 - "Impreuna pentru Europa": sprijina 
evenimentele de o mare vizibilitate, studii si 
instrumente de informare care se adreseaza unui 
public cat mai larg dincolo de granite si care sa 
faca Europa mai accesibila cetatenilor sai; 
 
Masura 4 - "Memoria europeana activa" : aceasta 
actiune sprijina pastrarea principalelor situri si 
arhive referitoare la deportari si la comemorarea 
victimelor nazismului si stalinismului.  

Bugetul 
total al 
programului
: 215 
milioane 
Euro.

- 31 
decembri
e 2013

Comisia 
Europeana, 
Agentia 
Executiva 
pentru 
Educatie, 
Audiovizual si 
Cultura 
(EACEA) 
 

http://www.eufi
nantare.info/fin
antare/10.5.7/fi
nantare10.5.7.
html 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului

Contributi
a

beneficiar
ului

Termen 
limita

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
Romaniei
prin
Agentiile
pentru
Dezvoltare
Regionala

Reabilitarea, 
modernizarea,
dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii 
educationale
preuniversitare,
universitare si a 
infrastructurii pentru 
formare profesionala 
continua

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 3,
DMI 3.4) 

Imbunatatirea calitatii 
infrastructurii de 
educatie, a dotarii 
scolilor, a structurilor 
de cazare pentru 
studenti si centrelor 
pentru formare 
profesionala pentru 
asigurarea unui proces 
educational la 
standarde europene si 
a cresterii participarii 
populatiei scolare si a 
adultilor la procesul 
educational.

Consilii Judetene 

Consilii locale municipale 

 Consilii locale orasenesti 

Consilii locale comunale 

 Institutii de invatamant 
superior de stat  

Centre de formare 
profesionala continua

Institutii publice furnizori de 
formare profesionala continua 

� Consolidarea, modernizarea, extinderea 
cladirilor;

� Consolidarea, modernizarea, extinderea si 
dotarea cladirilor scolilor speciale: spatii de 
invatamant, spatii de cazare, cantine, diferite 
facilitati pentru acces si activitati didactice;  

� Construirea, extinderea, consolidarea, 
modernizarea cladirilor Campusurilor pentru 
Invatamant Profesional si Tehnic;  

� Dotari cu echipamente didactice, 
echipamente pentru pregatirea profesionala, 
echipamente IT; 

� Consolidarea, modernizarea, extinderea si 
dotarea cladirilor din campusurile universitare 
de stat;

� Consolidarea, modernizarea, extinderea 
cladirilor Centrelor de Formare Profesionala 
Continua; 

� Modernizarea utilitatilor.  

Valoarea
totala a 
proiectului:

minim
500.000 lei 
si maxim 
67.000.000
lei

Minim 2% Cerere 
deschisa
de
proiecte
cu
depunere
continua

Agentiile
pentru
Dezvoltare
Regionala

www.adrcentru
.ro

www.inforegio.
ro

www.mdlpl.ro 

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
Romaniei

Calitate in invatamantul 
superior – Universitate 
pentru piata muncii

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP1, DMI 
1.2)

Imbunatatirea
capacitatii institutiilor 
de invatamant superior 
de a furniza calificari 
relevante pentru 
cerintele pietei muncii, 
precum si dezvoltarea 
mecanismelor de 
crestere a accesului la 
invatamant superior, in 
contextul procesului 
Bologna.

Institutii de invatamant 
superior acreditate, publice si 
private

Parteneri sociali din 
invatamantul superior 

ONG-uri (fundatii si asociatii) 
ce activeaza in domeniul 
invatamantului superior, 
inclusiv asociatiile studentesti 

� Dezvoltarea si implementarea sistemului de 
asigurare a calitatii in universitati, inclusiv 
dezvoltarea personalului; 

� Cresterea accesului la educatia universitara; 
� Dezvoltarea invatamântului superior bazat pe 

competente (programe de licenta si 
masterat); 

� Sprijin pentru dezvoltarea retelelor intre 
universitati, institute de cercetare si companii, 
pentru dezvoltarea invatamântului superior, 
promovarea antreprenoriatului, formarea 
continua a cercetatorilor, stimularea si 
dezvoltarea carierei in cercetare. 

Valoarea
totala a 
proiectului:

Minim
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999
lei. 

Persoanele
juridice de 
drept
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial
– minim2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial
– minim 
5% 

Depunere
continua,
conform
principiul
ui „primul 
venit,
primul
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului

Contributi
a

beneficiar
ului

Termen 
limita

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
Romaniei

Dezvoltarea resurselor 
umane din educatie si 
formare – Cariera in 
educatie si formare

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP1, DMI 
1.3)

Dezvoltarea
oportunitatilor de 
cariera si sprijin pentru 
personalul didactic si 
asigurarea unui inalt 
nivel de calificare a 
cadrelor didactice; 

Imbunatatirea calificarii 
personalului didactic, 
formatorilor si a altor 
categorii de personal 
din educatie si formare 
profesionala initiala si 
continua.

Inspectorate scolare judetene 
si structuri afiliate/ 
subordonate/ coordonate; 

Parteneri sociali din educatie 
si formare profesionala;  

Centre/furnizori publici si 
privati acreditati/ autorizati 
pentru formarea profesorilor si 
a formatorilor;  

Unitati de invatamant publice 
si private, din reteaua scolara 
nationala de invatamant;  

Universitati publice si private 
acreditate. 

� Formarea initiala si continua a cadrelor 
didactice si a resurselor umane din educatie 
si formare profesionala initiala, inclusiv 
formare in parteneriat cu companii; 

� Formarea si perfectionarea profesorilor 
instructori si formatorilor in FPC; 

� Sprijin pentru programe integrate de 
mobilitate si reconversie a profesorilor catre 
activitati nedidactice; 

� Sprijin pentru debutul in cariera si 
dezvoltarea carierei didactice. 

Valoarea
totala a 
proiectului:

Minim
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999
lei. 

Persoanele
juridice de 
drept
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial
– minim 
2% 

Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial
– minim 
5% 

Depunere
continua,
conform
principiul
ui „primul 
venit,
primul
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
Romaniei

Dezvoltarea resurselor 
umane din educatie si 
formare - Profesionisti 
in educatie si formare

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP1, DMI 
1.3)

Imbunatatirea calificarii 
cadrelor didactice, 
formatorilor si a altor 
categorii de personal 
din educatie si formare 
profesionala;

Dezvoltarea
oportunitatilor de 
cariera si sprijin pentru 
personalul didactic si 
formatori. 

Inspectorate scolare judetene 
si structuri 
afiliate/subordonate/coordona
te;
Centre/furnizori publici si 
privati acreditati/autorizati 
pentru formarea profesorilor si 
a formatorilor;  
Unitati de invatamant (ISCED 
0-3), publice si private, din 
reteaua scolara nationala de 
invatamant;
Universitati publice si private 
acreditate;
Furnizori de FPC autorizati, 
publici si privati. etc. 

� Dezvoltarea si furnizarea de programe de 
formare continua care sa sprijine dezvoltarea 
de noi profesii in educatie;

� Dezvoltarea si furnizarea de programe de 
formare continua si de perfectionare pentru 
personalul din grupurile tinta, inclusiv formare 
la distanta si blended learning;  

� Dezvoltarea si furnizarea de programe de 
formare in parteneriat cu companiile pentru 
personalul din grupurile tinta;  

� Formarea la locul de munca si mentorat 
pentru absolventii de universitate debutanti in 
cariera didactica;

� Dezvoltarea curriculumului pentru formarea 
continua a cadrelor didactice, formatorilor, 
consilierilor, mentorilor si a altor resurse 
umane din educatie, inclusiv dezvoltarea 
curriculumului pentru noi profesii;  

� Introducerea/extinderea utilizarii TIC in 
formarea cadrelor didactice si a formatorilor  

Valoarea
totala a 
proiectului:

Minim
1.850.000
lei; 
Maxim 
5.500.000
lei.

(pentru
proiecte
implementa
te la nivel 
multi-
regional) 

Persoanele
juridice de 
drept
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial
- minim 2% 

Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de
finantare
se
realizeaz
a
electronic
pana la 
data de 
20
octombrie
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului

Contributi
a

beneficiar
ului

Termen 
limita

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
Romaniei

Programe doctorale 
mai bune

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP1, DMI 
1.5)

Sprijinirea dezvoltarii 
resurselor umane in 
cercetare, dezvoltare si 
inovare prin programe 
doctorale si programe 
de instruire mai bune;  

Sprijinirea colaborarii 
dintre universitati, 
centre de cercetare si 
companii.

Universitati publice si private 
acreditate de MECT pentru 
organizarea programelor 
doctorale;
Scoli doctorale si graduale;  
Institute/centre de cercetare 
acreditate, inclusiv institute de 
cercetare ale Academiei 
Romane.

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte 
de grant sunt promovate proiecte care urmaresc 
imbunatatirea programelor doctorale in vederea 
asigurarii formarii initiale, de calitate, a 
cercetatorilor. Sunt avute in vedere: inovarea 
continutului programelor de studii, dezvoltarea 
aptitudinilor manageriale ale cercetatorilor, ca 
parte componenta a tuturor programelor doctorale 
si postdoctorale, care vor fi sprijinite in vederea 
cresterii capacitatii cercetatorilor de a raspunde la 
nevoile de inovare ale intreprinderilor (pentru 
cresterea eficientei si competitivitatii 
intreprinderilor in economia de piata) etc.

Valoarea
totala a 
proiectului:

Minim
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999
lei. 

Persoanele
juridice de 
drept
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial
- minim 2% 

Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de
finantare
se
realizeaz
a
electronic
pana la 
data de 
31
octombrie
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
Romaniei

Tranzitia de la scoala 
la viata activa - Invata 
o meserie!

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP2, DMI 
2.1)

Cresterea aptitudinilor 
de munca ale 
persoanelor aflate in 
situatia de tranzitie de 
la scoala la viata activa 
si, in consecinta, 
imbunatatirea insertiei 
acestora
pe piata muncii 

Unitati de invatamant si 
institutii de invatamant 
superior ale caror planuri 
obligatorii de invatamant 
cuprind stagii de pregatire 
practica;
Furnizori de formare 
profesionala continua 
autorizati,
Angajatori;
Asociatii profesionale;
Camere de comert si 
industrie;
Organizatii sindicale;  
Organizatii patronale;  
ONG-uri; etc 

� Activitatile de organizare, implementare, 
monitorizare, evaluare a stagiilor de pregatire 
practica pentru elevi, prevazute in curriculum-
ul obligatoriu, incepand cu clasa a IX-a 
inclusiv, pentru toate filierele si profilurile din 
sistemul national de educatie  

� Activitatile de organizare, implementare, 
monitorizare, evaluare a stagiilor de pregatire 
practica pentru studenti, prevazute ca 
obligatorii in planul de invatamant

� Activitatile de dezvoltare, implementare, 
monitorizare si evaluare a serviciilor de 
consiliere si orientare profesionala  

� Campanii de informare/constientizare/ 
mediatizare

� Activitatile inovatoare care faciliteaza tranzitia 
de la scoala la viata activa

Valoarea
totala a 
proiectului:

Minim
1.850.000
lei; 

Maxim 
18.500.000
lei. 

Persoanele
juridice de 
drept
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial
- minim 2% 

Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial
- minim 5% 

Depunere
a cererilor 
de
finantare
se
realizeaz
a
electronic
pana la 
data de 
20
octombrie
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului

Contributi
a

beneficiar
ului

Termen 
limita

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
Romaniei

Promovarea culturii 
antreprenoriale – 
Antreprenoriatul, o 
alternativa de cariera in 
Regiunea Centru

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP3, DMI 
3.1)

Dezvoltarea
competentelor
antreprenoriale si 
manageriale pentru a 
genera un numar 
crescut de afaceri.

Intreprinderi; 
Universitati publice si private 
acreditate; 
Furnizori autorizati de FPC, 
publici si privati; 
Centre sau institute de 
cercetare cu atributii specifice 
in domeniul promovarii si 
dezvoltarii antreprenoriatului;  
Organizatii sindicale si 
patronate; 
Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
Asociatii profesionale; 
Camere de comert si 
industrie;
ONG-uri.

� Cresterea constientizarii si promovarea 
atitudinii pozitive fata de cultura 
antreprenoriala; 

� Implementarea de programe si servicii 
inovatoare pentru incurajarea 
antreprenoriatului si dezvoltarea culturii 
antreprenoriale; 

� Formarea abilitatilor manageriale, in special 
pentru micro-intreprinderi si IMM-uri; 

� Incurajarea antreprenoriatului prin servicii de 
sprijin pentru initierea unei afaceri. 

Valoarea
totala a 
proiectului:

Minim
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999
lei. 

Persoanele
juridice de 
drept
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial
– minim 
2% 
Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial
– minim 
5% 

Depunere
continua,
conform
principiul
ui „primul 
venit,
primul
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
Romaniei

Formare profesionala 
si sprijin pentru 
intreprinderi si angajati 
pentru promovarea 
adaptabilitatii – 
Adaptabilitate si 
flexibilitate in Regiunea 
Centru 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP3, DMI 
3.2)

Cresterea gradului de 
adaptabilitate si de 
mobilitate al angajatilor, 
promovarea formelor 
flexibile de organizare 
a muncii, a formarii 
profesionale specifice 
si asigurarea sanatatii 
si securitatii la locul de 
munca.

Intreprinderi; 
Furnizori de FPC autorizati, 
publici si privati; 
Organizatii sindicale si 
organizatii patronale; 
Asociatii profesionale si 
asociatii ale IMM-urilor; 
Camere de Comert si 
Industrie;
ANOFM si structurile sale 
teritoriale;
ONG-uri; 
Universitati publice si private, 
acreditate; 
Institute de Cercetare in 
domeniul educatiei si formarii 
profesionale si pietei muncii.  

� Sprijinirea metodelor inovatoare de 
organizare flexibila a muncii, inclusiv noi 
practici de lucru si imbunatatirea conditiilor de 
munca;

� Furnizarea de formare profesionala la locul 
de munca pentru dezvoltarea competentelor 
angajatilor in scopul cresterii calitatii si 
productivitatii muncii; 

� Sprijinirea activitatilor si masurilor de 
prevenire a bolilor profesionale, de 
promovare a sanatatii si securitatii in munca, 
cât si pentru asigurarea unui mediu de lucru 
prietenos si incurajarea reconcilierii vietii 
profesionale cu viata de familie; 

� Promovarea si sprijinirea formarii 
profesionale a personalului din domeniul 
managementului sanatatii si a personalului 
medical; etc 

Valoarea
totala a 
proiectului:

Minim
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999
lei. 

Persoanele
juridice de 
drept
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial
– minim 
2% 

Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial
– minim 
5% 

Depunere
continua,
conform
principiul
ui „primul 
venit,
primul
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie
2008 

www.fseroman
ia.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului

Contributi
a

beneficiar
ului

Termen 
limita

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
Romaniei

Schimb de bune 
practici

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP6, DMI 
6.4)

Dezvoltarea unei piete 
a muncii mai permisiva, 
flexibila si inclusiva. 

ONG-uri (asociatii si fundatii); 
Furnizori de FPC autorizati, 
publici si privati; 
Furnizori de servicii sociale 
publici si privati; 
Autoritati ale administratiei 
publice centrale si locale; 
Institute de cercetare in 
domeniul pietei muncii si 
incluziunii sociale; 
Organizatii sindicale si 
patronate; 
Asociatii ale IMM-urilor; 
Asociatii profesionale; 
Universitati publice si private, 
acreditate.

Proiecte transnationale orientate spre dezvoltarea 
resurselor umane in cadrul politicilor si practicilor 
de incluziune sociala; 
Stabilirea parteneriatelor la nivel european in 
domeniul dezvoltarii resurselor umane si 
incluziunii sociale; 
Diseminarea metodelor inovatoare catre alti actori 
implicati in combaterea discriminarii; 
Participarea si colaborarea cu retelele tematice 
europene si nationale, inclusiv organizarea si 
participarea la grupuri de lucru, evenimente, 
seminarii si conferinte in domeniul dezvoltarii 
resurselor umane si incluziunii sociale; 
Schimb de bune practici si transfer de expertiza 
privind incluziunea si ocuparea somerilor; 
Identificarea bunelor practici si schimbul de 
experienta privind adaptarea formarii profesionale 
la noile tehnologii; etc 

Valoarea
totala a 
proiectului:

Minim
185.000 lei; 

Maxim 
1.849.999
lei. 

Persoanele
juridice de 
drept
public si 
cele de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial
- minim 2% 

Persoanele 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial
- minim 5% 

Depunere
continua,
conform
principiul
ui „primul 
venit,
primul
servit”, 
dar nu 
mai târziu 
de data 
de 31 
octombrie
2008 

www.fseroman
ia.ro 

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
Romaniei

Sprijin pentru start-up-
urile si spin-off-urile 
inovative 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 2,  
DMI 2.3, Operatiunea 
1) 

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

Start-up-urile sunt intreprinderi 
inovative cu o vechime de 
max.3 ani, care 
implementeaza (produc si 
comercializeaza pe piata) 
rezultatele  obtinute din 
activitati de cercetare. 

Spin-off este o companie nou 
creata, de un grup de 
cercetare dintr-o institutie 
publica de cercetare sau 
universitate, pentru a produce 
si comercializa propriile 
rezultate CD. 

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

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

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

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

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

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

� activitati de informare si publicitate privind 
proiectul.

Maxim 
200.000
euro 

Minim 10% Cerere
deschisa
de
proiecte
cu
depunere
continua

Autoritatea
Nationala
pentru
Cercetare
Stiintifica

http://www.anc
s.ro/ancs_web/
index.php?acti
on=view&idcat
=579&PHPSE
SSID=f0c36ea
d5d458d2069e
73a27a7f870e
2
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului

Contributi
a

beneficiar
ului

Termen 
limita

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
Romaniei

Sustinerea
implementarii de 
aplicatii de E-Educatie 
si asigurarea conexiunii 
la broadband, acolo 
unde este necesar  

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,  
DMI 3.2, Operatiunea 
3) 

NOU!

Obiectivul specific este 
de a pune la dispozitie 
serviciile administrative 
prin mijloace 
electronice, respectiv 
de a crea beneficii atat 
pentru utilizatori 
(cetateni si mediul de 
afaceri), cat si pentru 
administratia publica. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale si unitatile 
administrativ teritoriale; 
Institutii publice ce 
functioneaza la nivel local; 
Asociatii de dezvoltare 
intercomunitara; 
Autoritatile administratiei 
publice centrale; 
Institutii publice ce 
functioneaza la nivel central; 
Parteneriate intre autoritati 
publice centrale sau/si institutii 
publice ce functioneaza la 
nivel central; 
Biblioteci de drept public cu 
personalitate juridica. 
Institutii de invatamant 
superior de drept public  
acreditate 

� Achizitionarea de servicii de consultanta 
pentru pregatirea si managementul 
proiectului

� Conectarea la infrastructura broadband 
Achizitionarea de aplicatii software si 
licentele software necesare pentru realizarea 
proiectului

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

� Construirea retelei LAN necesara pentru 
implementarea proiectului  

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

� Dezvoltarea continutului initial necesar pentru 
implementarea proiectului  

� Realizarea unui website/portal, achizitionarea 
domeniului pentru acest website etc. 

Minim
350.000 Lei 

Minim 2 % 28
noiembrie
2008 

Ministerul
Comunicatiilor 
si Tehnologiei 
Informatiilor 

http://fonduri.m
cti.ro/?q=node/
75

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
Romaniei

Elaborarea unor 
programe 
postuniversitare de 
dezvoltare manageriala 
a personalului cu functii 
de conducere din 
administratia publica  

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
DEZVOLTAREA 
CAPACITATII 
ADMINISTRATIVE, 
AP1, DMI 1.3, 
Operatiunea 1)  

Obiectivul specific este 
acela de a sprijini 
imbunatatirile de 
structura si proces care 
contribuie la 
eficacitatea
organizationala

Institutii de invatamânt 
superior, din România, care 
sunt acreditate in cadrul 
domeniului de licenta „stiinte 
administrative” si pot organiza 
programe de studii 
universitare si 
postuniversitare.

� Consultanta si studii pentru elaborarea, 
actualizarea, revizuirea, testarea si/sau 
implementarea unor programe universitare si 
postuniversitare de dezvoltare manageriala a 
personalului cu functii de conducere din 
administratia publica   

� Vizite de studiu/Schimburi de experienta cu 
institutii similare  

� Selectia de participanti  
� Crearea de cursuri (curricula)  
� Formarea profesorilor in cicluri scurte  
� Reuniuni de coordonare intre partenerii din 

contract
� Editarea de cursuri, constituirea bazei de 

documentare
� Elemente de informare si comunicare  

Valoarea
totala a 
proiectului:

Minim
360.000 lei 

2% Cerere 
deschisa
de
proiecte
cu
depunere
continua

http://moderniz
are.mai.gov.ro/
modules/freec
ontent/index.p
hp?id=8
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului

Contributi
a

beneficiar
ului

Termen 
limita

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
Romaniei

Module de pregatire in 
domenii ca achizitiile 
publice, ECDL, limbi 
straine, dezvoltarea de 
proiecte, licitarea si 
managementul
proiectelor, etc. 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
DEZVOLTAREA 
CAPACITATII 
ADMINISTRATIVE, 
AP1, DMI 1.3, 
Operatiunea 2)  

Obiectivul specific este 
acela de a sprijini 
imbunatatirile de 
structura si proces care 
contribuie la 
eficacitatea
organizationala

� Ministere  
� Agentii  
� Autoritati ale 

administratiei publice 
locale

� Structurile asociative ale 
autoritatilor publice locale 

� Asociatiile de dezvoltare 
intercomunitara

� ONG-uri cu activitati 
relevante in domeniul 
administratiei publice 
(altele decât structurile 
asociative ale autoritatilor 
publice locale) in 
parteneriat cu APL 

� Universitati in parteneriat 
cu APL 

� Dezvoltarea si furnizarea programelor de 
instruire (inclusiv realizare de curricula si 
materiale didactice) in domenii relevante 
pentru administratia publica, cum ar fi 
achizitiile publice, ECDL, limbi straine, 
dezvoltarea de proiecte, licitarea si 
managementul proiectelor etc;  

� Schimbul de bune practici, seminarii;  
� Consultanta si studii pentru realizarea de 

analize/diagnoze institutionale si 
implementarea propunerilor rezultate.  

Valoarea
totala a 
proiectului:

Minim
220.000 lei 

2% Cerere 
deschisa
de
proiecte
cu
depunere
continua

http://moderniz
are.mai.gov.ro/
modules/freec
ontent/index.p
hp?id=8

Uniunea
Europeana

Tineret in Actiune 
(Youth in Action)

Programul promoveaza 
mobilitatea, initiativa, 
invatarea interculturala 
si solidaritatea intre 
tinerii din Europa si din 
intreaga lume.  

Organizatii neguvernamentale 

 Institutii publice implicate 
nemijlocit in lucrul cu tinerii  

Grupuri informale de tineri, 
dar care sunt reprezentate 
(inclusiv contractual) de una 
din categoriile de organizatii 
mentionate mai sus

� Mobilitatea tinerilor;  

� Proiectele de initiativa (in folosul comunitatilor 
locale sprijinind dezvoltarea individuala a 
tinerilor;

� Cursurile/stagiile/actiunile de formare si 
informare (in sprijinul lucratorilor in domeniul 
tineretului, in sprijinul direct al tinerilor, in 
folosul autoritatilor locale si/sau nationale 
interesate in/de activitatea de tineret);  

� Actiunile transversale cu alte programe 
comunitare. 

Buget
2008:
3.816.350
Euro

_ 1
noiembrie
2008 

Agentia
Nationala
pentru
Programe
Comunitare in 
Domeniul
Educatiei si 
Formarii 
Profesionale
(ANPCDEFP)
http://www.anp
cdefp.ro/progr
ame/tineret/de
scriere/index.h
tml 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului

Contributi
a

beneficiar
ului

Termen 
limita

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea
Europeana 

European Spatial 
Planning Observation 
Network (ESPON) - 
Programul de 
cooperare in domeniul 
cercetarii privind 
amenajarea teritoriului 

Imbunatatirea statisticii 
europene, a 
cunostintelor, datelor si 
indicatorilor privind 
dezvoltarea si 
coeziunea teritoriala 

Definirea cercetarilor 
aplicate in functie de 
cererea politicii de 
dezvoltare

Stimularea abordarii 
acelor teme de 
cercetare care raspund 
nevoilor utilizatorilor 

Universitati, 
institutii si servicii de 
cercetare, publice sau 
echivalente, din domeniul 
dezvoltarii teritoriale si 
regionale. Acestea trebuie sa 
formeze parteneriate multi-
nationale, numite Grupuri 
Transnationale de Proiect,  
formate din institutii de 
cercetare din cel putin 3 tari 
participante in program (la 
Prioritatea 1, 2, 3) si din cel 
putin 3 Puncte de Contact 
ESPON (la Prioritatea 4). 

Prioritatea 1. Cercetare aplicata in domeniul 
dezvoltarii teritoriale, competitivitatii si coeziunii 
teritoriale (furnizarea de date privind tendintele 
teritoriale, perspectivele si impactul politicilor 
sectoriale). 
Prioritatea 2. Analize focalizate spatial, realizate la 
cererea utilizatorilor (elaborarea de modele de 
dezvoltare a diferitelor tipuri de teritorii tinand cont 
de situarea acestora in context european). 
Prioritatea 3. Platforma si instrumente stiintifice 
(elaborarea de indicatori teritoriali comparabili si 
de instrumente analitice); 
Prioritatea 4. Valorificarea rezultatelor cercetarilor, 
consolidarea spiritului de proprietate asupra 
rezultatelor, cresterea participarii la procesul de 
luare a deciziei. 

- 0% Nedeterm
inat

Ministeul
Dezvoltarii, 
Lucrarilor 
Publice si 
Locuintelor 

http://www.mdl
pl.ro/_docume
nte/coop_terito
riala/granite_in
terne/espon/in
dex.htm 
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PROGRAM ADRESA DE INTERNET 

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale www.fonduri-ue.ro 

Programul Operational Regional www.inforegio.ro

Programele Operationale de Cooperare Teritoriala Europeana www.mdlpl.ro 

Programul Operational Sectorial Mediu www.mmediu.ro

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane www.fseromania.ro 

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice   amposcce.minind.ro  

Programul Operational Sectorial Transport www.mt.ro

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative www.modernizare.mai.gov.ro

Programul National pentru Dezvoltare Rurala www.mapam.ro www.apdrp.ro 


