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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
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. 
intreprinderi
lor mijlocii – 
40% 
CC/AS/SC 
incadrate in 
categ. 
intreprinderi
lor micro 
sau mici – 
30% 

Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

A
gentiile pentru D

ezvoltare R
egionala 

w
w

w
.adrcentru.ro  

w
w

w
.inforegio.ro 

w
w

w
.m

dlpl.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% 
Intreprinderi 
mijlocii – 
minim 40% 
Intreprinderi 
mici si 
microintrepr
inderi 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 

A
gentiile pentru D

ezvoltare R
egionala 

w
w

w
.adrcentru.ro  

w
w

w
.inforegio.ro 

w
w

w
.m

dlpl.ro
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin financiar in 
valoare de pana la 
920.000 lei 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 

M
inisterul pentru IM

M
-uri, C

om
ert, 

Turism
 si P

rofestii Liberale    

w
w

w
.anim

m
c.ro   

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

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

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 

M
inisterul pentru IM

M
-uri, C

om
ert, 

Turism
 si P

rofestii Liberale    

w
w

w
.anim

m
c.ro   
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

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)

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 

M
inisterul pentru IM

M
-uri, 

C
om

ert, Turism
 si P

rofestii 
Liberale    

w
w

w
.anim

m
c.ro  

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 

M
inisterul pentru IM

M
-uri, C

om
ert, Turism

 si 
P

rofestii Liberale    

w
w

w
.anim

m
c.ro
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

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 

A
utoritatea N

ationala pentru C
ercetare 

S
tiintifica 

http://w
w

w
.ancs.ro/ancs_w

eb/index.php?actio
n=view

&
idcat=579&

P
H

P
S

E
S

S
ID

=f0c36ead5d
458d2069e73a27a7f870e2

 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin pentru sisteme 
TIC integrate si alte 
aplicatii electronice 
pentru afaceri  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,   
DMI 3.3, 
Operatiunea 1) 

 

Cresterea eficientei 
firmelor prin 
reorganizarea tuturor 
proceselor interne pe 
baza unui sistem 
informatic, introducerea 
de sisteme TIC 
moderne ce 
incurajeaza inovarea 
si/sau ofera sprijin 
pentru imbunatatirea 
deciziilor 
managementului 

Microintreprinderile, 
intreprinderile mici sau 
mijlocii 

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

� Implementarea sau extinderea de sisteme 
pentru relatii cu clientii (CRM – Customer 
Relationship Management – Managementul 
Relatiilor cu Clientii);  

� Implementarea de solutii software pentru design 
si/sau productie, pentru imbunatatirea 
managementului ciclului de viata al produselor;  

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

Minim 
35.000 Lei 
 
Maxim 
1.000.000 
Lei 

Minim 30 % 
- in cazul 
microintrepr
inderilor si 
intreprinderi
lor mici 

Minim 40 % 
-in cazul 
intreprinderi
lor mijlocii 

12 
decembri
e 2008  

M
inisterul C

om
unicatiilor si Tehnologiei 

Inform
atiilor 

http://w
w

w
.m

cti.ro/index.php?id=462&
L=0  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin pentru 
dezvoltarea 
sistemelor de comert 
electronic  si a altor 
solutii on-line pentru 
afaceri

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

 

Dezvoltarea comertului 
electronic si incurajarea 
intrarii IMM-lor pe piata 
internationala 

Microintreprinderile, 
intreprinderile mici sau 
mijlocii 

Achizitionarea de aplicatii software, echipamente TIC 
si alte mijloace fixe necesare,  servicii de consultanta 
si training specializat pentru: 

� Implementarea de sisteme informatice de 
comert electronic;  

� Implementarea de sisteme informatice 
pentru licitatii electronice; 

� Implementarea de sisteme informatice 
pentru tranzactii electronice securizate; 

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

� Implementarea de sisteme de e-learning 
(invatamânt la distanta) pentru IMM-uri; 

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

Minim 
35.000 Lei 
 
Maxim 
1.640.000 
Lei 

Minim 30 % 
- in cazul 
microintrepr
inderilor si 
intreprinderi
lor mici 

Minim 40 % 
-in cazul 
intreprinderi
lor mijlocii 

12 
decembri
e 2008  

M
inisterul C

om
unicatiilor si Tehnologiei 

Inform
atiilor 

http://w
w

w
.m

cti.ro/index.php?id=462&
L=0  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Investitii in instalatii 
de desulfurare a 
gazelor de ardere, 
arzatoare cu NOx 
redus si 
filtre pentru instalatiile 
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 consecinte 
negative asupra 
dezvoltarii 
durabile; 
Respectarea 
angajamentelor de 
mediu asumate de 
România prin Tratatul 
de Aderare; 
Introducerea celor mai 
bune tehnici disponibile 
(BAT) si a tehnologiilor 
moderne pentru 
reducerea emisiilor 
poluante. 

Societatile comerciale care 
detin instalatii mari de 
ardere aflate la data 
transmiterii de catre 
solicitant a cererii de 
finantare in 
coordonarea autoritatilor 
publice centrale. 

� Achizitionarea de instalatii/echipamente 
specifice de desulfurare a gazelor de ardere in 
scopul reducerii SO2, in functie de tehnologia 
aleasa (desulfurarea umeda, desulfurarea 
uscata); 

� Achizitionarea de instalatii/echipamente 
specifice de De NOx in scopul reducerii emisiilor 
de NOx, in functie de tehnologia aleasa; 

� Achizitionarea de filtre/ echipamente specifice 
pentru reducerea emisiilor de pulberi, in functie 
de tehnologia aleasa; 

� Constructii si instalatii aferente constructiilor. 

 
Nu se aplica 

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

31 
decembri
e 2009 

M
inisterul E

conom
iei si Finantelor -D

irectia 
G

enerala P
olitica E

nergetica 

oie.m
inind.ro    
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/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; 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% 

15 
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro  

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% 

15 
decembri
e  2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

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 
implementat
e 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% 

19 
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.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;  
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% 

15 
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/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% 

19 
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.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;  
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% 

15 
decembri
e 
2008. 
 

w
w

w
.fserom

ania.ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/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% 

19 
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro  

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% 

15 
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

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% 

19 
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro  

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% 

15 
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

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% 

15 
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro  

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% 

15 
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

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% 

19 
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro  

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% 

15 
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

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% 

19 
decembri
e 2008 

w
w

w
.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 - 
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% 

15 
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
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 - 
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% 

19 
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro
 

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% 

15 
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

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% 

19 
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro  

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% 

19 
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

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% 

19 
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro  

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% 

15 
decembri
e  2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

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% 

19 
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro  

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Modernizarea 
exploatatiilor agricole 

(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 121) 

 

Introducerea si 
dezvoltarea de 
tehnologii si procedee 
noi, diversificarea 
productiei, ajustarea 
profilului, nivelului si 
calitatii productiei la 
cerintele pietei, inclusiv 
a celei ecologice, 
precum si producerea 
si utilizarea energiei din 
surse regenerabile; 
Adaptarea exploatatiilor 
la standardele 
comunitare; 
Cresterea veniturilor 
exploatatiilor agricole 
sprijinite. 

Fermierii definiti conform 
PNDR ca fiind persoane 
fizice sau juridice, care 
practica in principal activitati 
agricole - activitate 
principala conform 
Certificatului de Inregistrare 
eliberat de Oficiul Registrului 
Comertului - a caror 
exploatatie este situata pe 
teritoriul tarii, are o 
dimensiune egala sau mai 
mare de 2 UDE, si care este 
inregistrata in Registrul 
fermelor/ Registrul agricol. 
 

� Construirea si/sau modernizarea cladirilor 
utilizate pentru productia agricola la nivel de 
ferma, incluzandu-le si pe cele pentru protectia 
mediului; 

� Construirea si/sau modernizarea infrastructurii 
rutiere interne sau de acces din domeniul 
agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca 
necesare prin studiul de fezabilitate sau 
memoriul justificativ; 

� Construirea si/sau modernizarea fermelor de 
taurine pentru productia de lapte care se 
incadreaza in sistemul european al cotei de lapte 
numai pentru capacitatea care este la nivelul 
cotei de productie de inute de beneficiar; 

� Construirea si/sau modernizarea serelor, inclusiv 
a centralelor termice si instalatiilor de irigat; 

� Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de 
tractoare noi, combine de recoltat, masini, 
utilaje; 

� Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de 
noi mijloace de transport specializate; etc 

Maxim 
1.000.000 
Euro  

Maxim 
1.500.000 
Euro pentru 
proiectele 
care includ 
si 
investitii 
pentru 
producerea 
si utilizarea 
energiei 
regenerabile 
 

50%         15 
decembri
e 2008 

w
w

w
.m

apam
.ro 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Cresterea valorii 
adaugate a 
produselor agricole si 
forestiere

(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 123) 

 

Introducerea si 
dezvoltarea de 
tehnologii si procedee 
pentru obtinerea de noi 
produse agricole si 
forestiere 
competitive; 
Adaptarea 
intreprinderilor la noile 
standarde comunitare 
atât in etapa de 
procesare cât si in cea 
de distributie a 
produselor obtinute; etc 

Micro-intreprinderi, 
intreprinderi mici si mijlocii; 
Alte intreprinderi care 
au mai putin de 750 angajati 
sau cu o cifra de afaceri 
care nu depaseste 200 
milioane Euro; 
Cooperative agricole de 
procesare a produselor 
agricole; 
Societati cooperative de 
valorificare; 
Asociatii familiale; 
Grupuri de producatori 
 

Investitii corporale si necorporale in cadrul 
intreprinderilor pentru procesarea si marketingul 
produselor agricole care proceseaza materii prime, 
incluse in Anexa I la Tratatul de Instituire a 
Comunitatii Europene, cu exceptia produselor 
piscicole si care obtin produse incluse in Anexa I 
 
� Constructii noi si/sau modernizarea cladirilor 

folosite pentru procesul de productie; 
� Construcii noi si/sau modernizari pentru 

depozitarea produselor, inclusiv depozite 
frigorifice en-gross; 

� Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de 
noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate si 
costuri de instalare; 

� Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de 
noi mijloace de transport specializate; 

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

In cazul IMM  
–  maxim 
2.000.000 
Euro; 
In cazul 
formelor 
asociative  
care 
deservesc 
membrii 
acesteia  –  
maxim 
3.000.000 
Euro; 
In cazul altor 
intreprinderi 
– maxim 
2.000.000 
Euro. 

In cazul 
IMM – 
minim 50%; 
In cazul 
formelor 
asociative  
care 
deservesc 
membrii 
acesteia – 
minim 50%; 
In cazul 
altor 
intreprinderi 
– minim 
25%. 

15 
decembri
e 2008 

w
w

w
.m

apam
.ro

 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

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

(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, Schema 
de ajutor de stat nr. 
XS 28/2008 aferenta 
masurii 123) 

Introducerea si 
dezvoltarea 
tehnologiilor si 
procedeelor pentru 
obtinerea de produse 
forestiere primare; 
Adaptarea la noile 
standarde comunitare 
atât a activitatilor de 
prelucrare, procesare 
cât si a celei de 
distributie a produselor 
forestiere obtinute

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). 

Maxim 
2.000.000 
Euro 

50% 15 
decembri
e 2008 

w
w

w
.m

apam
.ro
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Stimularea IMM-urilor 
care proceseaza 
produse agricole in 
vederea 
obtinerii unor produse 
alimentare, altele 
decât cele prevazute 
in Anexa I la 
Tratatul CE, precum 
si a celor care 
desfasoara activitati 
de procesare a 
produselor agricole in 
vederea obtinerii si 
utilizarii surselor de 
energie regenerabila 
si a biocombustibililor  
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, Schema 
de ajutor de stat nr. 
XS 13/2008 aferenta 
masurii 123)

Introducerea si 
dezvoltarea 
tehnologiilor si 
procedeelor pentru 
obtinerea de produse 
alimentare, altele decât 
cele prevazute de 
Anexa I la Tratatul CE, 
precum si pentru 
obtinerea si utilizarea 
surselor de energie 
regenerabila si a 
biocombustibililor; 
Adaptarea 
intreprinderilor la noile 
standarde comunitare 
atât in etapa de 
procesare cât 
si in cea de distributie a 
produselor obtinute; 
Imbunatatirea 
competitivitatii 
intreprinderilor 
sprijinite.

Intreprinderile mici si mijlocii 
care isi desfasoara 
activitatea in România 
in urmatoarele sectoare: 
 
� Industrie alimentara - 

productia de produse 
alimentare 

� Industrie alimentara – 
producerea si utilizarea 
energiei din surse 
regenerabile  

� Industria 
biocombustibililor – 
producerea de 
biodiesel si bioetanol 
pentru transport 
 

 

� Constructii 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 software. 

Maxim 
3.000.000 
Euro 

50% 15 
decembri
e 2008 

w
w

w
.m

apam
.ro
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Sprijin pentru crearea 
si dezvoltarea de 
microintreprinderi 

(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 312) 

NOU! 

Dezvoltarea durabila a 
economiei rurale prin 
incurajarea activitatilor 
non-agricole, in scopul 
cresterii numarului 
de locuri de munca si a 
veniturilor aditionale. 
 

Microintreprinderi 
 
Persoane fizice 
(neinregistrate ca agenti 
economici) care se vor 
angaja ca pana la data 
semnarii contractului 
de finantare sa se 
autorizeze cu un statut 
minim de persoana fizica 
autorizata si sa functioneze 
ca microintreprinderi. 
 

� Investitii in activitati non-agricole productive cum 
ar fi: Industria usoara, activitati de procesare 
industriala a produselor lemnoase – incepând de 
la stadiul de cherestea (ex. mobila), mecanica 
fina, asamblare masini, unelte si obiecte 
casnice, roducerea de ambalaje etc. 

� Investitii pentru dezvoltarea activitatilor 
mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati 
traditionale non-agricole cu specific local 
(prelucrarea fierului, lânii, olaritul, brodatul, 
confectionare instrumente muzicale traditionale 
etc.), precum si marketingul acestora (mici 
magazine de desfacere a propriilor produse 
obtinute din aceste activitati). 

� Servicii pentru populatia rurala cum ar fi: servicii 
de croitorie, frizerie, cizmarie; servicii de 
conectare si difuzare internet; servicii de 
mecanizare, transport (altele decât achizitia 
mijloacelor de transport) protectie fitosanitara, 
insamântare artificiala a animalelor; servicii 
reparatii masini, unelte si obiecte casnice.  

 Max 50.000 
Euro – in 
cazul 
persoanelor  
fizice 
autorizate 
Max 
100.000 
Euro – in 
cazul 
microintrepri
derilor din 
sectorul 
transporturil
or 
Max 
200.000 
Euro –
pentru alte 
microintrepri
nderi 

Minim 30% 17 
decembri
e 2008 

w
w

w
.m

apam
.ro  

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Incurajarea 
activitatilor turisitice 

(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 313) 

NOU! 

Dezvoltarea activitatilor 
turistice in zonele 
rurale care sa 
contribuie la cresterea 
numarului de 
locuri de munca si a 
veniturilor alternative, 
precum si la cresterea 
atractivitatii spatiului 
rural. 
 

Microintreprinderi 
 
Persoane fizice 
(neinregistrate ca agenti 
economici) 
 
Comunele prin 
reprezentantii lor legali 
conform legislatiei nationale 
in vigoare 
 
Asociatiile de dezvoltare 
intercomunitara realizate 
doar intre comune 
 
Organizatii 
neguvernamentale 

� Investitii in infrastructura de primire turistica 
 

� Investitii in activitati recreationale 
 

� Investitii in infrastructura la scara mica precum 
centrele de informare, amenajarea de 
marcaje turistice, etc. 
 

� Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor 
turistice legate de turismul rural 

 

Max 
200.000 
Euro – pt 
investitiile de 
interes 
public 
negeneratoa
re de profit 
Max 70.000 
Euro – pt 
investitii in 
agroturism 
Max 
200.000 
Euro – pt 
alte tipuri de 
investitii in 
turism rural 
 

0% – pt 
investitiile 
de interes 
public 
negenerato
are de profit 
Min 30% – 
in cazul 
proiectelor 
de investitii 
in 
agroturism 
Min 50% – 
pentru alte 
tipuri de 
investitii in 
turism rural 

17 
decembri
e 2008 

w
w

w
.m

apam
.ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Instalarea tinerilor 
fermieri

(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 112) 

NOU! 

Imbunatatirea si 
cresterea 
competitivitatii 
sectorului agricol prin 
promovarea instalarii 
tinerilor fermieri si 
sprijinirea procesului de 
modernizare si 
conformitate cu 
cerintele pentru 
protectia mediului, 
igiena si bunastarea 
animalelor, siguranta la 
locul de munca 

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

Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de 
înfiintare si/sau preluare prin transfer de proprietate 
si/sau arenda/concesionare a unei exploatatii 
agricole1 între 6-40 UDE, pentru prima data în calitate 
de conducator (sef) de exploatatie. 
Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de Finantare 
pentru solicitarea sprijinului de instalare in maxim 12 
luni de la data infiintarii si/sau preluarii prin 
transfer de proprietate si/sau arenda/concesionare a 
exploatatiei. 
Planul de afaceri trebuie s� includ� detalii privind 
investi�iile care se realizeaz� demonstrând c� cel 
pu�in 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru 
realizarea conformit��ii cu standardele comunitare, 
modernizarea �i dezvoltarea exploata�iei 

Maxim 
10.000 Euro 
pentru o 
exploatatie 
agricola cu 
dimensiunea 
minima de 6 
UDE Maxim 
25.000 Euro 
/exploatatie 

_ 27 
februarie 
2009 

w
w

w
.m

apam
.ro  

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Sprijinirea fermelor 
agricole de semi-
subzistenta

(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 141) 

NOU! 

Cresterea 
competitivitatii 
exploatatiilor agricole in 
curs de restructurare 
pentru facilitarea 
rezolvarii problemelor 
legate de tranzitie, 
avand in vedere faptul 
ca sectorul agricol si 
economia rurala sunt 
expuse presiunii 
concurentiale a pietei 
unice. 

Persoanele fizice in varsta 
de pana la 62 de ani, care 
desfasoara activitati 
economice, in principal 
activitati agricole si a caror 
exploatatie agricola: 
- are o dimensiune 
economica cuprinsa intre 2 
si 8 UDE; 
- este situata pe teritoriul 
tarii; 
- este inregistrata in 
Registrul fermelor/Registrul 
agricol; 
- comercializeaza o parte 
din productia agricola 
obtinuta. 

Prin Masura 141 se acorda sprijin public 
nerambursabil de 1.500 de Euro/an/ferma de semi-
subzistenta. Sprijinul se acorda pentru o perioada de 
cinci ani. 
În cazul fermelor de semi-subzistenta, principiul 
finantarii nerambursabile este acela al acordarii unei 
sume fixe anuale, în vederea adaptarii acestora la 
conditiile pietii sitransformarii în ferme comerciale. 
Un solicitant al sprijinului prin Masura 141 poate 
depune în acelasi timp proiecte pentru alte 
masuri din cadrul PNDR pentru a fi cofinantate prin 
FEADR. 
 

Maxim 1.500 
de 
Euro/an/fer
ma de semi-
subzistenta 

- 27 
februarie 
2009 

w
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Cresterea valorii 
adaugate a 
produselor agricole si 
forestiere

(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 142) 

NOU! 

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

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

Criterii de recunoa�tere a grupurilor de produc�tori 
(conform Ordonantei Guvernului nr. 37 din 14 
iulie 2005): 
� Este persoana juridica înfiintata la initiativa 

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

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

proprie obtinuta prin intermediul grupului de 
producatori; 

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

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

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

- 27 
februarie 
2009 

w
w

w
.m

apam
.ro  

Uniunea 
Europeana 

Cooperare 
Europeana in 
Domeniul Cercetarii 
Stiitifice si Tehnice 
(COST) 

NOU! 

Sprijin pentru 
organizarea de 
activitati in retea 
precum reuniunile, 
conferintele, 
schimburile stiintifice 
pe termen scurt si 
actiunile de informare a 
publicului,  care sa 
contribuie la 
dezvoltarea stiintifica, 
tehnologica, 
economica, culturala 
sau societala a 
Europei. 

Cercetatori din cel putin 
cinci state membre COST 

COST este structurata pe noua domenii generale 
(biomedicina si biostiinte moleculare; chimie si stiinte 
si tehnologii moleculare; stiintele pamântului si 
gestionarea mediului; alimentatie si agricultura; 
silvicultura, servicii si produse forestiere; indivizi, 
societate, cultura si sanatate; tehnologiile informatiei 
si comunicatiilor; materiale, fizica si nanostiinte; 
transport si dezvoltare urbana). Sfera vizata de 
fiecare domeniu este explicata in detaliu la: 
www.cost.esf.org 
 

Sprijinul 
financiar se 
poate situa 
in jurul 
valorii de 
100 000 
EUR pe an, 
in mod 
normal pe o 
perioada de 
4 ani. 

_ 27 martie 
2009 
pentru 
propuneril
e 
preliminar
e  
 
31 iulie 
2009 
pentru 
propuneril
e 
complete 

http://w
w

w
.cost.esf.org/index.php?id=op

encall  
http://w

w
w

.cost.esf.org/index.php?id=61
#  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
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. 
 

W
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
Romaniei

Sprijinirea dezvoltarii 
durabile a oraselor – 
poli urbani de crestere/ 
Planuri integrate de 
dezvoltare urbana/  
Subdomeniul: Centre 
Urbane 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 1,
DMI 1.1)

Cresterea calitatii vietii 
si crearea de noi locuri 
de munca, prin 
reabilitarea 
infrastructurii urbane, 
imbunatatirea
serviciilor urbane, 
inclusiv a serviciilor 
sociale, precum si prin 
dezvoltarea structurilor 
de sprijinire a afacerilor 
si a antreprenoriatului.  

Centre urbane - orase/municipii 
cu peste 10.000 de locuitori, 
altele decât polii de crestere si 
polii de dezvoltare urbana. 
Unitatile administrativ-teritoriale 
(APL) din mediul urban pot 
depune cereri de finantare, 
individual sau in parteneriat cu 
judetul pe teritoriul administrativ 
al caruia este localizat 
orasul/municipiul respectiv.
De asemenea, sunt eligibile 
Asociatiile de Dezvoltare 
Intercomunitara care au in 
componenta unitatea 
administrativ-teritoriala din 
mediul urban pe teritoriul careia 
se afla zona de actiune urbana 
identificata in planul integrat.

In cadrul acestei Axe prioritare se vor finanta, pe 
baza unor planuri integrate de dezvoltare, proiecte 
promovate de centrele urbane. 

Proiectele individuale, incluse in planurile 
integrate de dezvoltare urbana trebuie sa se 
incadreze in urmatoarele categorii de operatiuni si 
activitati eligibile:  

a) reabilitarea infrastructurii urbane si 
imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv 
transportul urban:  

- infrastructura publica urbana 
- transport si mobilitatea populatiei 
- patrimoniu cultural mondial (UNESCO), 

national si local, din mediul urban 
b) dezvoltarea durabila a mediului de afaceri;  
c) reabilitarea infrastructurii sociale. 

Valoarea
totala a 
proiectului:
Categoria a 
- 1.700.000 
-90.000.000 
lei 
Categoria b 
- 1.700.000- 
85.000.000
lei 
Categoria c
350.000 - 
3.500.000
lei

Minim 2% 

In cazul 
investitiilor  
in structuri 
de sprijinire 
a afacerilor 
– minim 
50% 

31 Martie 
2009 

A
gentiile pentru D

ezvoltare R
egionala 

w
w

w
.adrcentru.ro

w
w

w
.inforegio.ro

w
w

w
.m

dlpl.ro

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
Romaniei

Sprijinirea dezvoltarii 
durabile a oraselor – 
poli urbani de crestere/ 
Planuri integrate de 
dezvoltare urbana/  
Subdomeniul: Poli de 
dezvoltare urbana 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 1,
DMI 1.1)

NOU! 

Cresterea calitatii vietii 
si crearea de noi locuri 
de munca, prin 
reabilitarea 
infrastructurii urbane, 
imbunatatirea
serviciilor urbane, 
inclusiv a serviciilor 
sociale, precum si prin 
dezvoltarea structurilor 
de sprijinire a afacerilor 
si a antreprenoriatului.  

Poli de dezvoltare urbana, 
reprezentati de municipiile 
Arad, Baia Mare, Bacau, Braila, 
Galati, Deva, Oradea, Pitesti, 
Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, 
Sibiu, Suceava, Târgu Mures. 
Unitatile administrativ-teritoriale 
(APL) din mediul urban pot 
depune cereri de finantare 
individual sau in parteneriat cu 
judetul pe teritoriul administrativ 
al caruia este localizat 
orasul/municipiul respectiv.
De asemenea, sunt eligibile 
Asociatiile de Dezvoltare 
Intercomunitara care au in 
componenta orasul/municipiul – 
pol de dezvoltare urbana. 

In cadrul acestei Axe prioritare se vor finanta, pe 
baza unor planuri integrate de dezvoltare, proiecte 
promovate de polii de dezvoltare urbana.  

Proiectele individuale, incluse in planurile 
integrate de dezvoltare urbana trebuie sa se 
incadreze in urmatoarele categorii de operatiuni si 
activitati eligibile:  

a) reabilitarea infrastructurii urbane si 
imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv 
transportul urban:  

- infrastructura publica urbana 
- transport si mobilitatea populatiei 
- patrimoniu cultural mondial (UNESCO), 

national si local, din mediul urban 
b) dezvoltarea durabila a mediului de afaceri;  
c) reabilitarea infrastructurii sociale. 

Valoarea
totala a 
proiectului:
Categoria a 
- 1.700.000 
-90.000.000 
lei 
Categoria b 
- 1.700.000- 
85.000.000
lei 
Categoria c
350.000 - 
3.500.000
lei

Minim 2% 

In cazul 
investitiilor  
in structuri 
de sprijinire 
a afacerilor 
– minim 
50% 

Cerere 
deschisa
cu
depunere
continua

A
gentiile pentru D

ezvoltare R
egionala 

w
w

w
.adrcentru.ro

w
w

w
.inforegio.ro

w
w

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

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
Romaniei

Sprijinirea dezvoltarii 
durabile a oraselor – 
poli urbani de crestere/ 
Planuri integrate de 
dezvoltare urbana/  
Subdomeniul: Poli de 
crestere 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 1,
DMI 1.1)

NOU! 

Cresterea calitatii vietii 
si crearea de noi locuri 
de munca, prin 
reabilitarea 
infrastructurii urbane, 
imbunatatirea
serviciilor urbane, 
inclusiv a serviciilor 
sociale, precum si prin 
dezvoltarea structurilor 
de sprijinire a afacerilor 
si a antreprenoriatului.  

Poli de crestere, reprezentati de 
municipiile Brasov, Cluj 
Napoca, Constanta, Craiova, 
Iasi, Ploiesti si Timisoara. 
Unitatile administrativ-teritoriale 
(APL) din mediul urban pot 
depune cereri de finantare 
pentru un proiect din cadrul 
Planului integrat, individual sau 
in parteneriat cu judetul pe 
teritoriul administrativ al caruia 
este localizat orasul/municipiul 
respectiv.
De asemenea, sunt eligibile 
Asociatiile de Dezvoltare 
Intercomunitara care au in 
componenta orasul/municipiul – 
pol de crestere. 

In cadrul acestei Axe prioritare se vor finanta, pe 
baza unor planuri integrate de dezvoltare, proiecte 
promovate de polii de crestere.  

Proiectele individuale, incluse in planurile 
integrate de dezvoltare urbana trebuie sa se 
incadreze in urmatoarele categorii de operatiuni si 
activitati eligibile:  

a) reabilitarea infrastructurii urbane si 
imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv 
transportul urban:  

- infrastructura publica urbana 
- transport si mobilitatea populatiei 
- patrimoniu cultural mondial (UNESCO), 

national si local, din mediul urban 
b) dezvoltarea durabila a mediului de afaceri;  
c) reabilitarea infrastructurii sociale. 

Valoarea
totala a 
proiectului:
Categoria a 
- 1.700.000 
-90.000.000 
lei 
Categoria b 
- 1.700.000- 
85.000.000
lei 
Categoria c
350.000 - 
3.500.000
lei

Minim 2% 

In cazul 
investitiilor  
in structuri 
de sprijinire 
a afacerilor 
– minim 
50% 

Cerere 
deschisa
cu
depunere
continua

A
gentiile pentru D

ezvoltare R
egionala 

w
w

w
.adrcentru.ro

w
w

w
.inforegio.ro

w
w

w
.m

dlpl.ro

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

A
gentiile pentru D

ezvoltare R
egionala 

w
w

w
.adrcentru.ro

w
w

w
.inforegio.ro

w
w

w
.m

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

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

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

A
gentiile pentru D

ezvoltare R
egionala 

w
w

w
.adrcentru.ro

w
w

w
.inforegio.ro

w
w

w
.m

dlpl.ro
 

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

A
gentiile pentru D

ezvoltare R
egionala 

w
w

w
.adrcentru.ro

w
w

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

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

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

A
gentiile pentru D

ezvoltare R
egionala 

w
w

w
.adrcentru.ro

w
w

w
.inforegio.ro

w
w

w
.m

dlpl.ro
 

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

A
gentiile pentru D

ezvoltare R
egionala 

w
w

w
.adrcentru.ro

w
w

w
.inforegio.ro

w
w

w
.m

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

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

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

A
gentiile pentru D

ezvoltare R
egionala 

w
w

w
.adrcentru.ro

w
w

w
.inforegio.ro

w
w

w
.m

dlpl.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

A
gentiile pentru D

ezvoltare R
egionala 

w
w

w
.adrcentru.ro

w
w

w
.inforegio.ro

w
w

w
.m

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

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

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

A
gentiile pentru D

ezvoltare R
egionala 

w
w

w
.adrcentru.ro

w
w

w
.inforegio.ro

w
w

w
.m

dlpl.ro
 

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
Romaniei

Dezvoltarea si 
consolidarea turismului 
intern prin sprijinirea 
promovarii produselor 
specifice  si a 
activitatilor de 
marketing specifice 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 5,
DMI 5.3, Operatiunea 
2)

Promovarea
potentialului turistic 
românesc prin 
imbunatatirea imaginii 
de tara, cu scopul de a 
promova România in 
strainatate si de a 
creste atractivitatea sa 
pentru turism si afaceri 

Unitati administrativ teritoriale 
(Autoritati ale administratiei 
publice locale) 

Organizatii non-
guvernamentale 

Parteneriate intre autoritati ale 
administratiei publice locale 

Parteneriate intre autoritati ale 
administratiei publice locale si 
organizatii non-guvernamentale 

Parteneriate intre doua sau mai 
multe  organizatii non-
guvernamentale 

� marketing prin internet si prin alte mijloace 
electronice (CD/DVD) precum si alte activitati 
de promovare on-line;  

� participarea la târguri si alte expozitii de 
turism in tara; 

� organizare de evenimente si misiuni cu rol in 
cresterea circulatiei turistice in România sau 
cu impact in cresterea notorietatii României 
ca destinatie turistica, in tara; 

� activitati de marketing direct, de tipul: 
distributie fluturasi publicitari, scrisori 
personalizate (in cutii postale, zone de trafic 
intens, la domiciliu/sediu pe liste de 
destinatari); 

� activitati de promovare prin intermediul 
posturilor de televiziune; 

� actiuni generale de publicitate si reclama a 
destinatiilor turistice românesti si a 
produselor turistice românesti. 

Valoarea
proiectului:
170.000 – 
1.000.000
Lei

2% 16 ianuarie
2009 

M
inisterul pentru IM

M
-uri, C

om
ert, Turism

 si 
P

rofesii liberale 

w
w

w
.m

turism
.ro



Catalogul surselor de finantare 
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE 

Pagina 7 din 29                        8 Decembrie 2008 

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
Romaniei

Crearea Centrelor 
Nationale de Informare 
si Promovare Turistica 
(CNIPT) si dotarea 
acestora

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 5,
DMI 5.3, Operatiunea 
3)

Crearea Centrelor 
Nationale de Informare 
si Promovare Turistica 
(CNIPT) in scopul 
cresterii numarului 
turistilor 

Unitati administrativ teritoriale 
(Autoritati ale administratiei 
publice locale) 

Pentru prima cerere deschisa 
de proiecte in cadrul acestei 
operatiuni, solicitantii eligibili 
sunt numai autoritatile 
administratiei publice locale: 
Consiliul Local Sighisoara, 
Consiliul General al Municipiului 
Bucuresti si consiliile judetene 
din Suceava, Tulcea, Arad, 
Constanta, Vâlcea, Cluj, 
Maramures, Bihor. 

construirea/ modernizarea/ consolidarea/ 
extinderea cladirilor in care vor 
functiona/functioneaza Centrele Nationale de 
Informare si Promovare Turistica;  

achizitionarea de echipamente si software, pentru 
dotarea Centrelor Nationale de Informare si 
Promovare Turistica;  

crearea bazelor de date cu informatii turistice, 
necesare Centrelor Nationale de Informare si 
Promovare Turistica. 

Valoarea
proiectului:
170.000 – 
1.000.000
Lei

2% 1
octombrie
2009 

M
inisterul pentru IM

M
-uri, C

om
ert, Turism

 
si P

rofesii liberale 

w
w

w
.m

turism
.ro

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

M
inisterul M

ediului si D
ezvoltarii D

urabile 

w
w

w
.m

m
ediu.ro
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

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

M
inisterul M

ediului si D
ezvoltarii D

urabile 

w
w

w
.m

m
ediu.ro

 

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. 

_ _ Nedetermin
at

http://w
w

w
.m

t.ro/dgrfe/P
O

S
-

T_final/pos-t_final.htm
l
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
Romaniei

Implementarea de 
sisteme TIC in scopul 
cresterii 
interoperabilitatii 
sistemelor informatice 
si asigurarea 
conexiunii la 
broadband, acolo unde 
este necesar

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,  
DMI 3.2, Operatiunea 
2)

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. 

� 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 % 22 ianuarie 
2009 

M
inisterul C

om
unicatiilor si Tehnologiei 

Inform
atiilor 

http://fonduri.m
cti.ro/?q=node/75     

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) 

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 % 15
decembrie
2008 

M
inisterul C

om
unicatiilor si Tehnologiei 

Inform
atiilor 

http://fonduri.m
cti.ro/?q=node/75     
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
Romaniei

Sustinerea
implementarii de 
aplicatii de E-Sanatate 
si asigurarea 
conexiunii la 
broadband, acolo unde 
este necesar

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,  
DMI 3.2, Operatiunea 
4) 

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.

� 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 % 22 ianuarie 
2009 

M
inisterul C

om
unicatiilor si Tehnologiei 

Inform
atiilor 

http://fonduri.m
cti.ro/?q=node/75     

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% 

15
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

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

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

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:

Minim
1.850.000
lei;

Maxim 
18.500.000
lei. 

Minim 2% 19
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

ania.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% 

15
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

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

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

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% 19
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro
 

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% 

15
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

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

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

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
implementat
e 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% 

19
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

ania.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% 

15
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

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

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

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% 

19
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

ania.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% 

15
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

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

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

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% 

19
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro
 

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% 

15
decembrie
2008

w
w

w
.fserom

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

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

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% 

19
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro
 

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% 

15
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro
 



Catalogul surselor de finantare 
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE 

Pagina 17 din 29                        8 Decembrie 2008 

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

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% 

15
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro
 

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% 

15
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

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

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

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% 

19
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro
 

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% 

15
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

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

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

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% 

19
decembrie
2008 

w
w

w
.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 – 
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% 

15
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

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

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

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 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% 

19
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro
 

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% 

15
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

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

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

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% 

19
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro
 

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;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% 

15
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

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

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

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% 

19
decembrie
2008 

w
w

w
.fserom

ania.ro
 

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://m
odernizare.m

ai.gov.ro/m
odules/freecon

tent/index.php?id=8
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

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://m
odernizare.m

ai.gov.ro/m
odules/freeco

ntent/index.php?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://m
odernizare.m

ai.gov.ro/m
odu

les/freecontent/index.php?id=8
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

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://m
odernizare.m

ai.gov.ro/m
odules/freecontent

/index.php?id=8

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
României

Renovarea,
dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea
serviciilor de baza 
pentru economia si 
populatia rurala si 
punerea in valoare a 
mostenirii rurale  

(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA,
Masura 322) 

Imbunatatirea
infrastructurii fizice de 
baza in spatiul rural;
Imbunatatirea
accesului la serviciile 
publice de baza pentru 
populatia rurala;  
Cresterea numarului 
de sate renovate;  
Cresterea numarului 
de obiective de 
patrimoniu din spatiul 
rural sprijinite. 

Comunele prin reprezentantii 
lor legali;  
Autoritatile locale (comune) sau 
Asociatii de Dezvoltare 
Intercomunitare prin operatorii 
regionali pentru investitiile in 
infrastructura de apa/apa uzata; 
ONG-uri, Asezaminte culturale 
si Institutii de cult;  
Persoane fizice si juridice care 
detin in proprietate sau 
administreaza obiective de 
patrimoniu cultural sau natural 
de interes local. 

� Crearea si modernizarea infrastructurii fizice 
de baza 

� Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza 
pentru populatia rurala 

� Protejarea patrimoniului cultural si natural de 
interes local 

Variabila 
pentru
proiectele
de utilitate 
publica,
negenerato
are de profit   
Maxim 
200.000
Euro pentru 
proiectele
generatoare 
de profit

0% pentru 
proiectele
de utilitate 
publica,
negenerato
are de profit    
30% pentru 
proiectele
generatoare 
de profit

15
decembrie
2008 

w
w

w
.m

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

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

Uniunea
Europeana
si Guvernul 
României

Incurajarea activitatilor 
turisitice 

(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA,
Masura 313) 

NOU!

Dezvoltarea activitatilor 
turistice in zonele 
rurale care sa 
contribuie la cresterea 
numarului de 
locuri de munca si a 
veniturilor alternative, 
precum si la cresterea 
atractivitatii spatiului 
rural. 

Microintreprinderi 

Persoane fizice (neinregistrate 
ca agenti economici) 

Comunele prin reprezentantii 
lor legali conform legislatiei 
nationale in vigoare 

Asociatiile de dezvoltare 
intercomunitara realizate doar 
intre comune 

Organizatii neguvernamentale 

� Investitii in infrastructura de primire turistica 

� Investitii in activitati recreationale 

� Investitii in infrastructura la scara mica 
precum centrele de informare, amenajarea 
de
marcaje turistice, etc. 

� Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor 
turistice legate de turismul rural 

Max 
200.000
Euro – pt 
investitiile 
de interes 
public
negenerato
are de profit 
Max 70.000 
Euro – pt 
investitii in 
agroturism 
Max 
200.000
Euro – pt 
alte tipuri de 
investitii in 
turism rural 

0% – pt 
investitiile 
de interes 
public
negenerato
are de profit 
Min 30% – 
in cazul 
proiectelor
de investitii 
in
agroturism 
Min 50% – 
pentru alte 
tipuri de 
investitii in 
turism rural 

17
decembrie
2008 

w
w

w
.m

apam
.ro

Guvernul
Romaniei/
Ministerul
Muncii,
Familiei si 
Egalitatii de 
Sanse/
Agentia
Nationala
pentru
Protectia
Familiei 

Programul pentru 
victimele violentei in 
familie 

NOU! 

Crearea unei retele de 
Centre destinate 
victimele violentei in 
familie prin finantarea 
proiectelor (acordate in 
conditii competitive);
Pregatirea personalului 
Centrelor destinate 
victimelor violentei in 
familie; etc 

Directiile generale de asistenta 
sociala si protectia copilului 
organizate in subordinea 
consiliilor judetene, a consiliilor 
locale ale sectoarelor 
Municipiului Bucuresti, precum 
si a Consiliului General al 
Municipiului Bucuresti;  
Serviciile publice de asistenta 
sociala organizate in 
subordinea consiliilor locale ale 
municipiilor, in conditii bine 
justificate. 

In vederea derularii proiectelor, 
solicitantii pot incheia 
parteneriate public-public sau 
public-privat. 

Se finanteaza, in principal, cheltuieli de investitii 
pentru proiecte, care constau in construirea / 
reabilitarea, inclusiv extinderea unor cladiri, in 
vederea infiintarii de centre multifunctionale de 
servicii sociale integrate destinate victimelor 
violentei in familie, dotarea acestora cu 
echipament si mobilier. 

Maxim 
175.000
euro, in 
cazul
construirii si 
dotarii

Maxim 
115.000
euro, in 
cazul
reabilitarii si 
dotarii

Minim 10% 20
februarie
2009 

http://w
w

w
.anpf.ro/program

e/B
ancaM

ondial
a/?lim

ba=R
o
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

Guvernul
Romaniei
/Ministerul 
Muncii,
Familiei si 
Egalitatii de 
Sanse/
Autoritatea
Nationala
pentru
Protectia
Drepturilor 
Copilului 

Inchiderea 
institutiilor de tip 
vechi pentru 
protectia copilului si 
infiintarea de casute 
de tip familial si 
apartamente 

NOU!

Cresterea calitatii 
ingrijirii si protectiei 
copilului separat 
definitiv sau temporar 
de parintii sai. 

Cresterea numarului de 
case de tip familial si 
apartamente si 
reducerea numarului de 
institutii de tip vechi 

Directiile Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului 

Parteneriate dintre o directie 
generala de asistenta sociala si 
protectia copilului, in calitate de 
aplicant principal, si un 
organism privat acreditat, in 
calitate de partener 

 Infiintarea de case de tip familial/apartamente 
pentru copiii care se afla in institutie la momentul 
depunerii proiectului, precum si pentru cei care 
vor intra de la momentul depunerii pâna la 
momentul inceperii implementarii acestuia 

Identificarea de solutii alternative la serviciile de 
tip rezidential (plasament la asistenti maternali 
profesionisti, plasament in familia largita, 
reintegrare in familie) pentru copiii care nu sunt 
transferati in casele de tip familial sau 
apartamentele infiintate prin proiect. Transferul 
intr-o alta institutie de tip clasic/modulata nu este 
permis.

Maxim 
2.400 mii 
lei, daca se 
infiinteaza
atât case de 
tip familial 
si/sau
apartament
e, cât si 
centru de 
recuperare 
Maxim 
1.800 mii lei 
- case de tip 
familial 

Minim 10% 13 ianuarie 
2009 

http://w
w

w
.copii.ro/content.aspx?id

=157

Guvernul
Romaniei
/Ministerul 
Muncii,
Familiei si 
Egalitatii de 
Sanse/
Autoritatea
Nationala
pentru
Protectia
Drepturilor 
Copilului 

Dezvoltarea retelei 
serviciilor sociale 
comunitare pentru 
copil si familie

NOU!

Sustinerea procesului 
de descentralizare de 
la nivel judetean la 
nivel local 
Sprijinirea copiilor si a 
parintilor pentru 
depasirea situatiilor 
care ar putea 
determina 
separarea copilului de 
familia sa 

Directiile Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului 

Parteneriate dintre o directie 
generala de asistenta sociala si 
protectia copilului, in calitate de 
aplicant principal, si un 
organism privat acreditat, in 
calitate de partener 

Proiectul va contribui la imbunatatirea gradului de 
cunoastere, de catre autoritatile administratiei 
publice locale, a problemelor cu care se confrunta 
comunitatea lor in ceea ce priveste protectia 
copilului si la constientizarea de catre acestea a 
necesitatii interventiei cât mai timpurii in 
sustinerea familiilor si a copiilor aflati in situatie de 
risc. 
Problemele vizate cu precadere se refera la: copiii 
ai caror parinti sunt plecati la munca in 
strainatate, copiii neinscrisi la scoala sau care au 
abandonat scoala, sarcina la adolescente, 
casatorii timpurii, copiii cu dizabilitati, copiii care 
cersesc, copiii cu comportament deviant, copiii 
care au savârsit fapte penale, copiii care se afla in 
centre de reeducare sau in penitenciare etc. 

Maxim 
445.000 lei 

Minim 10% 13 ianuarie 
2009 

http://w
w

w
.copii.ro/content.aspx?id=1

57
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

Guvernul
Romaniei
/Ministerul 
Muncii,
Familiei si 
Egalitatii de 
Sanse/
Autoritatea
Nationala
pentru
Protectia
Drepturilor 
Copilului 

Servicii specializate 
pentru copilul 
delincvent 

NOU!

Identificarea timpurie a 
actiunilor sau 
comportamentelor 
deviante ale copiilor si 
oferirea unei protectii 
adecvate copiilor care 
au savârsit o fapta 
penala si nu raspund 
penal.
Crearea de servicii 
specializate destinate 
protectiei copiilor care 
au savârsit o fapta 
penala si nu raspund 
penal, in vederea 
prevenirii si combaterii 
actiunilor sau 
comportamentelor 
deviante ale copiilor si 
a reintegrarii scolare, 
familiale ori sociale a 
copiilor. 

Directiile Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului 

Organismele private acreditate 
in conditiile legii, care 
desfasoara activitati in 
domeniul protectiei 
drepturilor copilului si a 
protectiei speciale a acestuia 

Fiecare proiect trebuie sa aiba ca finalitate 
crearea unui serviciu de zi si/sau a unui serviciu 
rezidential specializat destinat protectiei copiilor 
care au savârsit o fapta penala si nu raspund 
penal si oferirea de servicii specializate pentru 
orientarea, supravegherea si sprijinirea reintegrarii 
lor sociale. 

Un serviciu rezidential specializat destinat 
protectiei copiilor care au savârsit o fapta penala 
si nu raspund penal, creat prin proiect, va avea 
capacitatea de maxim 20 copii. 

Serviciile de tip rezidential si serviciile de zi 
specializate destinate copilului care a savârsit o 
fapta penala si nu raspunde penal, se 
organizeaza ca centre, respectiv centre de zi, 
pentru orientarea, supravegherea si sprijinirea 
reintegrarii sociale a copilului. 

Maxim 930 
mii lei, 
pentru
servicii de 
tip
rezidential
si servicii de 
zi; 
Maxim 530 
mii lei, 
pentru
servicii de 
tip
rezidential;
Maxim 400 
mii lei, daca 
prin proiect 
se
infiinteaza
doar servicii 
de zi. 

Minim 10% 13 ianuarie 
2009 

http://w
w

w
.copii.ro/content.aspx?id=157

Guvernul
Romaniei
/Ministerul 
Muncii,
Familiei si 
Egalitatii de 
Sanse/
Autoritatea
Nationala
pentru
Protectia
Drepturilor 
Copilului 

Perfectionarea 
personalului care 
lucreaza in serviciile 
de protectie a 
copilului 

NOU!

Dezvoltarea unui 
sistem de formare 
profesionala care sa 
sprijine perfectionarea 
permanenta a 
personalului din 
serviciile de ingrijire de 
zi si din serviciile de tip 
rezidential.
 Imbunatatirea 
cunostintelor si 
abilitatilor personalului 
din serviciile de zi sau 
de tip rezidential. 

Directiile Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului 

Organismele private acreditate 
in conditiile legii, care 
desfasoara activitati in 
domeniul protectiei 
drepturilor copilului si a 
protectiei speciale a acestuia 

O propunere de proiect trebuie sa prevada 
formarea a cel putin 120 de profesionisti care 
lucreaza direct cu copilul in cadrul serviciilor de tip 
rezidential din subordinea directiilor generale de 
asistenta sociala si protectia copilului si/sau in 
cadrul serviciilor de zi care functioneaza la nivel 
local si judetean, precum si elaborarea unei 
strategii judetene de formare, care sa ia in 
considerare nevoile identificate la nivel local. 

Maxim 
87.000 lei 

Minim 10% 13 ianuarie 
2009 

http://w
w

w
.copii.ro/content.aspx?id

=157
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

Autoritatea
Nationala
pentru
Protectia
Drepturilor 
Copilului 

Initiativa Copiii Strazii Reducerea cauzelor 
care genereaza 
aparitia fenomenului 
copiii strazii si a 
efectelor acestuia. 

Directiile Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului 

Servicii de asistenta sociala pentru protectia 
copiilor:  
� adaposturi de zi si de noapte pentru copiii 

strazii  
� centre de primire in regim de urgenta pentru 

copiii strazii 

Maxim 
250.000
Euro 

Minim 21% 30 ianuarie 
2009 

http://w
w

w
.copii.r

o/content.aspx?id
=129

Uniunea
Europeana 

Cooperare 
Europeana in 
Domeniul Cercetarii 
Stiitifice si Tehnice 
(COST) 

NOU! 

Sprijin pentru 
organizarea de 
activitati in retea 
precum reuniunile, 
conferintele,
schimburile stiintifice 
pe termen scurt si 
actiunile de informare a 
publicului,  care sa 
contribuie la 
dezvoltarea stiintifica, 
tehnologica,
economica, culturala 
sau societala a 
Europei. 

Cercetatori din cel putin cinci 
state membre COST 

COST este structurata pe noua domenii generale 
(biomedicina si biostiinte moleculare; chimie si 
stiinte si tehnologii moleculare; stiintele 
pamântului si gestionarea mediului; alimentatie si 
agricultura; silvicultura, servicii si produse 
forestiere; indivizi, societate, cultura si sanatate; 
tehnologiile informatiei si comunicatiilor; materiale, 
fizica si nanostiinte; transport si dezvoltare 
urbana). Sfera vizata de fiecare domeniu este 
explicata in detaliu la: www.cost.esf.org 

Sprijinul 
financiar se 
poate situa 
in jurul 
valorii de 
100 000 
EUR pe an, 
in mod 
normal pe o 
perioada de 
4 ani. 

_ 27 martie
2009
pentru
propunerile 
preliminare

31 iulie 
2009
pentru
propunerile 
complete

http://w
w

w
.cost.esf.org/index.php?i

d=opencall
http://w

w
w

.cost.esf.org/index.php?i
d=61#

Ministerul
Internelor
si Reformei 
Administrat
ive 

Electrificare 2007-
2009

Obiectivele 
programului sunt de a 
facilita racordarea la 
retelele de energie 
electrica pentru cat mai 
multe gospodarii, in 
vederea cresterii 
calitatii vietii locuitorilor 
si a potentialului 
economic din zonele 
neelectrificate.

Autoritatile publice locale; 

Asociatii de dezvoltare 
intercomunitara realizate intre 
doua sau mai multe autoritati 
publice locale, infiintate in 
conformitate cu legislatia in 
vigoare.

� realizarea de noi retele electrice de 
distributie;

� extinderea retelelor electrice existente; 
retele electrice izolate pentru energia 
electrica produsa prin utilizarea grupurilor 
electrogene;

� lucrari pentru producerea de energie 
electrica prin utilizarea de surse regenerabile 
pentru situatiile in care solutia clasica de 
extindere / realizare a retelelor de alimentare 
cu energie electrica nu este viabila din punct 
de vedere economic.

_ _ 30 iunie
2009 

w
w

w
.m

ira.gov.ro
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
supliment
are/Websit

e-ul
programul

ui

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% Nedetermin
at

M
inisteul D

ezvoltarii, Lucrarilor P
ublice si 

Locuintelor
http://w

w
w

.m
dlpl.ro/_docum

ente/coop_teri
toriala/granite_interne/espon/index.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 
programului
: 215 
milioane
Euro.

- 31
decembrie
2013

http://w
w

w
.eufinantare.info/finantare/10.5.7/fi

nantare10.5.7.htm
l
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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 

A
gentiile pentru D

ezvoltare R
egionala 

w
w

w
.adrcentru.ro

w
w

w
.inforegio

ro.
w

w
w

.m
dlpl.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 

A
gentiile pentru D

ezvoltare R
egionala 

w
w

w
.adrcentru.ro

w
w

w
.inforegio

o.r
w

w
w

.m
dlpl.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 

A
gentiile pentru D

ezvoltare R
egionala 

w
w

w
.adrcentru.ro

w
w

w
.inforegio

ro.
w

w
w

.m
dlpl.ro 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea si 
consolidarea turismului 
intern prin sprijinirea 
promovarii produselor 
specifice  si a 
activitatilor de 
marketing specifice 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 5, 
DMI 5.3, Operatiunea 
2) 
 

Promovarea 
potentialului turistic 
românesc prin 
imbunatatirea imaginii 
de tara, cu scopul de a 
promova România in 
strainatate si de a 
creste atractivitatea sa 
pentru turism si afaceri 

Unitati administrativ teritoriale 
(Autoritati ale administratiei 
publice locale) 

Organizatii non-
guvernamentale 

Parteneriate intre autoritati ale 
administratiei publice locale 

Parteneriate intre autoritati ale 
administratiei publice locale si 
organizatii non-
guvernamentale 

Parteneriate intre doua sau 
mai multe  organizatii non-
guvernamentale 

 

� marketing prin internet si prin alte mijloace 
electronice (CD/DVD) precum si alte activitati 
de promovare on-line;  

� participarea la târguri si alte expozitii de 
turism in tara; 

� organizare de evenimente si misiuni cu rol in 
cresterea circulatiei turistice in România sau 
cu impact in cresterea notorietatii României 
ca destinatie turistica, in tara; 

� activitati de marketing direct, de tipul: 
distributie fluturasi publicitari, scrisori 
personalizate (in cutii postale, zone de trafic 
intens, la domiciliu/sediu pe liste de 
destinatari); 

� activitati de promovare prin intermediul 
posturilor de televiziune; 

� actiuni generale de publicitate si reclama a 
destinatiilor turistice românesti si a 
produselor turistice românesti. 

Valoarea 
proiectului: 
170.000 – 
1.000.000 
Lei 

2% 16 
ianuarie 
2009 

M
inisterul pentru IM

M
-uri, C

om
ert, Turism

 si 
P

rofesii liberale 
  w

w
w

.m
turism

.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 

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% 

15 
decembri
e  2008 

w
w

w
.fserom

ania.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% 

15 
decembri
e  2008 

w
w

w
.fserom

ania.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% 

19 
decembri
e  2008 

w
w

w
.fserom

ania.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% 

15 
decembri
e 2008. 
 

w
w

w
.fserom

ania.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% 

19 
decembri
e  2008 

w
w

w
.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% 

19 
decembri
e  2008 

w
w

w
.fserom

ania.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% 

15 
decembri
e  2008 

w
w

w
.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 
– minim5% 

15 
decembri
e  2008 

w
w

w
.fserom

ania.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% 

15 
decembri
e  2008 

w
w

w
.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;  

� 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% 

19 
decembri
e  2008 

w
w

w
.fserom

ania.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% 

15 
decembri
e  2008 

w
w

w
.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% 

19 
decembri
e  2008 

w
w

w
.fserom

ania.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% 

15 
decembri
e  2008 

w
w

w
.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. 
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% 

19 
decembri
e  2008 

w
w

w
.fserom

ania.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% 

15 
decembri
e  2008 

w
w

w
.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, 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% 

19 
decembri
e  2008 

w
w

w
.fserom

ania.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% 

19 
decembri
e  2008 

w
w

w
.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; 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% 

19 
decembri
e  2008 

w
w

w
.fserom

ania.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 

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% 

15 
decembri
e  2008 

w
w

w
.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; 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% 

19 
decembri
e  2008 

w
w

w
.fserom

ania.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://m
odernizare.m

ai.gov.ro/m
odules/freeconte

nt/index.php?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://m
odernizare.m

ai.gov.ro/m
odules/free

content/index.php?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 
României  

Renovarea, 
dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea 
serviciilor de baza 
pentru economia si 
populatia rurala si 
punerea in valoare a 
mostenirii rurale  

(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 322) 

 

Imbunatatirea 
infrastructurii fizice de 
baza in spatiul rural;  
Imbunatatirea 
accesului la serviciile 
publice de baza pentru 
populatia rurala;  
Cresterea numarului de 
sate renovate;  
Cresterea numarului de 
obiective de patrimoniu 
din spatiul rural 
sprijinite. 
 

Comunele prin reprezentantii 
lor legali;  
Autoritatile locale (comune) 
sau Asociatii de Dezvoltare 
Intercomunitare prin operatorii 
regionali pentru investitiile in 
infrastructura de apa/apa 
uzata;  
ONG-uri, Asezaminte culturale 
si Institutii de cult;  
Persoane fizice si juridice care 
detin in proprietate sau 
administreaza obiective de 
patrimoniu cultural sau natural 
de interes local. 

Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de 
baza 
Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru 
populatia rurala 
Protejarea patrimoniului cultural si natural de 
interes local 
 

Variabila 
pentru 
proiectele 
de utilitate 
publica, 
negenerato
are de 
profit      
Maxim 
200.000 
Euro pentru 
proiectele 
generatoar
e de profit      

0% pentru 
proiectele 
de utilitate 
publica, 
negenerato
are de 
profit      
30% pentru 
proiectele 
generatoar
e de profit     

15 
decembri
e 2008 

w
w

w
.apdrp.ro 

 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Incurajarea activitatilor 
turisitice 

(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 313) 

NOU! 

Dezvoltarea activitatilor 
turistice in zonele 
rurale care sa 
contribuie la cresterea 
numarului de 
locuri de munca si a 
veniturilor alternative, 
precum si la cresterea 
atractivitatii spatiului 
rural. 
 

Microintreprinderi 
 
Persoane fizice (neinregistrate 
ca agenti economici) 
 
Comunele prin reprezentantii 
lor legali conform legislatiei 
nationale in vigoare 
 
Asociatiile de dezvoltare 
intercomunitara realizate doar 
intre comune 
 
Organizatii neguvernamentale 

� Investitii in infrastructura de primire turistica 
 

� Investitii in activitati recreationale 
 

� Investitii in infrastructura la scara mica 
precum centrele de informare, amenajarea 
de 
marcaje turistice, etc. 
 

� Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor 
turistice legate de turismul rural 

 

Max 
200.000 
Euro – pt 
investitiile 
de interes 
public 
negenerato
are de 
profit 
Max 70.000 
Euro – pt 
investitii in 
agroturism 
Max 
200.000 
Euro – pt 
alte tipuri 
de investitii 
in turism 
rural 
 

0% – pt 
investitiile 
de interes 
public 
negenerato
are de 
profit 
Min 30% – 
in cazul 
proiectelor 
de investitii 
in 
agroturism 
Min 50% – 
pentru alte 
tipuri de 
investitii in 
turism rural 

17 
decembri
e 2008 

w
w

w
.m

apam
.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/
Ministerul 
Muncii, 
Familiei si 
Egalitatii de 
Sanse/ 
Agentia 
Nationala 
pentru 
Protectia 
Familiei 

Programul pentru 
victimele violentei in 
familie 

NOU! 

Crearea unei retele de 
Centre destinate 
victimele violentei in 
familie prin finantarea 
proiectelor (acordate in 
conditii competitive);  
Pregatirea personalului 
Centrelor destinate 
victimelor violentei in 
familie; etc 

Directiile generale de 
asistenta sociala si protectia 
copilului organizate in 
subordinea consiliilor 
judetene, a consiliilor locale 
ale sectoarelor Municipiului 
Bucuresti, precum si a 
Consiliului General al 
Municipiului Bucuresti;  
Serviciile publice de asistenta 
sociala organizate in 
subordinea consiliilor locale 
ale municipiilor, in conditii bine 
justificate. 
 
In vederea derularii 
proiectelor, solicitantii pot 
incheia parteneriate public-
public sau public-privat. 

Se finanteaza, in principal, cheltuieli de investitii 
pentru proiecte, care constau in construirea / 
reabilitarea, inclusiv extinderea unor cladiri, in 
vederea infiintarii de centre multifunctionale de 
servicii sociale integrate destinate victimelor 
violentei in familie, dotarea acestora cu 
echipament si mobilier. 

Maxim 
175.000 
euro, in 
cazul 
construirii si 
dotarii 
 
Maxim 
115.000 
euro, in 
cazul 
reabilitarii si 
dotarii 

Minim 10% 20 
februarie 
2009 

http://w
w

w
.anpf.ro/program

e/B
ancaM

ondiala/?li
m

ba=R
o  

Guvernul 
Romaniei 
/Ministerul 
Muncii, 
Familiei si 
Egalitatii de 
Sanse/ 
Autoritatea 
Nationala 
pentru 
Protectia 
Drepturilor 
Copilului 

Inchiderea institutiilor 
de tip vechi pentru 
protectia copilului si 
infiintarea de casute 
de tip familial si 
apartamente 

NOU!

Cresterea calitatii 
ingrijirii si protectiei 
copilului separat 
definitiv sau temporar 
de parintii sai. 
 
Cresterea numarului de 
case de tip familial si 
apartamente si 
reducerea numarului de 
institutii de tip vechi 

Directiile Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului 
 
Parteneriate dintre o directie 
generala de asistenta sociala 
si protectia copilului, in calitate 
de aplicant principal, si un 
organism privat acreditat, in 
calitate de partener 
 

 Infiintarea de case de tip familial/apartamente 
pentru copiii care se afla in institutie la momentul 
depunerii proiectului, precum si pentru cei care vor 
intra de la momentul depunerii pâna la momentul 
inceperii implementarii acestuia 
 
Identificarea de solutii alternative la serviciile de tip 
rezidential (plasament la asistenti maternali 
profesionisti, plasament in familia largita, 
reintegrare in familie) pentru copiii care nu sunt 
transferati in casele de tip familial sau 
apartamentele infiintate prin proiect. Transferul 
intr-o alta institutie de tip clasic/modulata nu este 
permis. 
 

Maxim 
2.400 mii 
lei, daca se 
infiinteaza 
atât case 
de tip 
familial 
si/sau 
apartament
e, cât si 
centru de 
recuperare 
Maxim 
1.800 mii 
lei - case 
de tip 
familial 

Minim 10% 13 
ianuarie 
2009 

http://w
w

w
.copii.ro/content.aspx?id=157  
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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 
/Ministerul 
Muncii, 
Familiei si 
Egalitatii de 
Sanse/ 
Autoritatea 
Nationala 
pentru 
Protectia 
Drepturilor 
Copilului 

Dezvoltarea retelei 
serviciilor sociale 
comunitare pentru 
copil si familie

NOU!

Sustinerea procesului 
de descentralizare de 
la nivel judetean la 
nivel local 
Sprijinirea copiilor si a 
parintilor pentru 
depasirea situatiilor 
care ar putea 
determina 
separarea copilului de 
familia sa 

Directiile Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului 
 
Parteneriate dintre o directie 
generala de asistenta sociala 
si protectia copilului, in calitate 
de aplicant principal, si un 
organism privat acreditat, in 
calitate de partener 
 

Proiectul va contribui la imbunatatirea gradului de 
cunoastere, de catre autoritatile administratiei 
publice locale, a problemelor cu care se confrunta 
comunitatea lor in ceea ce priveste protectia 
copilului si la constientizarea de catre acestea a 
necesitatii interventiei cât mai timpurii in 
sustinerea familiilor si a copiilor aflati in situatie de 
risc. 
Problemele vizate cu precadere se refera la: copiii 
ai caror parinti sunt plecati la munca in 
strainatate, copiii neinscrisi la scoala sau care au 
abandonat scoala, sarcina la adolescente, 
casatorii timpurii, copiii cu dizabilitati, copiii care 
cersesc, copiii cu comportament deviant, copiii 
care au savârsit fapte penale, copiii care se afla in 
centre de reeducare sau in penitenciare etc. 

Maxim 
445.000 lei 

Minim 10% 13 
ianuarie 
2009 

http://w
w

w
.copii.ro/content.aspx?id=15

7  

Guvernul 
Romaniei 
/Ministerul 
Muncii, 
Familiei si 
Egalitatii de 
Sanse/ 
Autoritatea 
Nationala 
pentru 
Protectia 
Drepturilor 
Copilului 

Servicii specializate 
pentru copilul 
delincvent 

NOU!

Identificarea timpurie a 
actiunilor sau 
comportamentelor 
deviante ale copiilor si 
oferirea unei protectii 
adecvate copiilor care 
au savârsit o fapta 
penala si nu raspund 
penal. 
Crearea de servicii 
specializate destinate 
protectiei copiilor care 
au savârsit o fapta 
penala si nu raspund 
penal, in vederea 
prevenirii si combaterii 
actiunilor sau 
comportamentelor 
deviante ale copiilor si 
a reintegrarii scolare, 
familiale ori sociale a 
copiilor. 

Directiile Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului 
 
Organismele private 
acreditate in conditiile legii, 
care desfasoara activitati in 
domeniul protectiei 
drepturilor copilului si a 
protectiei speciale a acestuia 
  

Fiecare proiect trebuie sa aiba ca finalitate crearea 
unui serviciu de zi si sau a unui serviciu 
rezidential specializat destinat protectiei copiilor 
care au savârsit o fapta penala si nu raspund 
penal si oferirea de servicii specializate pentru 
orientarea, supravegherea si sprijinirea reintegrarii 
lor sociale. 
 Un serviciu rezidential specializat destinat 
protectiei copiilor care au savârsit o fapta penala si 
nu raspund penal, creat prin proiect, va avea 
capacitatea de maxim  copii. 
3.5 Serviciile de tip rezidential si serviciile de zi 
specializate destinate copilului care a savârsit o 
fapta penala si nu raspunde penal, se organizeaza 
ca centre, respectiv centre de zi, pentru 
orientarea, supravegherea si sprijinirea reintegrarii 
sociale a copilului. 
 

Maxim 930 
mii lei, 
pentru 
servicii de 
tip 
rezidential 
si servicii 
de 
zi; 
Maxim 530 
mii lei, 
pentru 
servicii de 
tip 
rezidential; 
Maxim 400 
mii lei, doar 
servicii de 
zi. 
 

Minim 10% 13 
ianuarie 
2009 

http://w
w

w
.copii.ro/content.aspx?id=157  
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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 
/Ministerul 
Muncii, 
Familiei si 
Egalitatii de 
Sanse/ 
Autoritatea 
Nationala 
pentru 
Protectia 
Drepturilor 
Copilului 

Perfectionarea 
personalului care 
lucreaza in serviciile 
de protectie a 
copilului 

NOU!

Dezvoltarea unui 
sistem de formare 
profesionala care sa 
sprijine perfectionarea 
permanenta a 
personalului din 
serviciile de ingrijire de 
zi si din serviciile de tip 
rezidential. 
 Imbunatatirea 
cunostintelor si 
abilitatilor personalului 
din serviciile de zi sau 
de tip rezidential. 

Directiile Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului 
 
Organismele private 
acreditate in conditiile legii, 
care desfasoara activitati in 
domeniul protectiei 
drepturilor copilului si a 
protectiei speciale a acestuia 
 

O propunere de proiect trebuie sa prevada 
formarea a cel putin 120 de profesionisti care 
lucreaza direct cu copilul in cadrul serviciilor de tip 
rezidential din subordinea directiilor generale de 
asistenta sociala si protectia copilului si/sau in 
cadrul serviciilor de zi care functioneaza la nivel 
local si judetean, precum si elaborarea unei 
strategii judetene de formare, care sa ia in 
considerare nevoile identificate la nivel local. 
 

Maxim 
87.000 lei 

Minim 10% 13 
ianuarie 
2009 

http://w
w

w
.copii.ro/content.aspx?

id=157  

Autoritatea 
Nationala 
pentru 
Protectia 
Drepturilor 
Copilului 

Initiativa Copiii Strazii Reducerea cauzelor 
care genereaza aparitia 
fenomenului copiii 
strazii si a efectelor 
acestuia. 

Directiile Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului 
 

Servicii de asistenta sociala pentru protectia 
copiilor:  
� adaposturi de zi si de noapte pentru copiii 

strazii  
� centre de primire in regim de urgenta pentru 

copiii strazii 

Maxim 
250.000 
Euro 

Minim 21% 30 
ianuarie 
2009 

w
w

w
.copii.r

o  

Uniunea 
Europeana 

Cooperare Europeana 
in Domeniul 
Cercetarii Stiitifice si 
Tehnice (COST) 

NOU! 

Sprijin pentru 
organizarea de 
activitati in retea 
precum reuniunile, 
conferintele, 
schimburile stiintifice 
pe termen scurt si 
actiunile de informare a 
publicului,  care sa 
contribuie la 
dezvoltarea stiintifica, 
tehnologica, 
economica, culturala 
sau societala a 
Europei. 

Cercetatori din cel putin cinci 
state membre COST 

COST este structurata pe noua domenii generale 
(biomedicina si biostiinte moleculare; chimie si 
stiinte si tehnologii moleculare; stiintele pamântului 
si gestionarea mediului; alimentatie si agricultura; 
silvicultura, servicii si produse forestiere; indivizi, 
societate, cultura si sanatate; tehnologiile 
informatiei si comunicatiilor; materiale, fizica si 
nanostiinte; transport si dezvoltare urbana). Sfera 
vizata de fiecare domeniu este explicata in detaliu 
la: www.cost.esf.org 
 

Sprijinul 
financiar se 
poate situa 
in jurul 
valorii de 
100 000 
EUR pe an, 
in mod 
normal pe o 
perioada de 
4 ani. 

_ 27 martie 
2009 
pentru 
propuneril
e 
preliminar
e  
 
31 iulie 
2009 
pentru 
propuneril
e 
complete 

http://w
w

w
.cost.esf.org/index.php?i

d=opencall  
http://w

w
w

.cost.esf.org/index.php?i
d=61#  
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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 

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; 
Masura 4 - "Memoria europeana activa" : 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

C
om

isia E
uropeana, 

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, 

A
udiovizual si C

ultura (E
A

C
E

A
) 

 http://w
w

w
.eufinantare.info/finantare/10.5

.7/finantare10.5.7.htm
l
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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

A
gentiile pentru D

ezvoltare R
egionala 

w
w

w
.adrcentru.ro

w
w

w
.inforegio.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% 

15
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.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% 

15
decembri
e 2008 

w
w

w
.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/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% 

19
decembri
e  2008 

w
w

w
.fserom

ania.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% 

15
decembri
e 2008 

w
w

w
.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% 

19
decembri
e  2008 

w
w

w
.fserom

ania.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% 

15
decembri
e 2008 

w
w

w
.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% 

15
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.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% 

15
decembri
e 2008 

w
w

w
.fserom

ania.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

A
utoritatea N

ationala pentru C
ercetare S

tiintifica 

http://w
w

w
.ancs.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

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) 

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 % 15
decembri
e 2008 

M
inisterul C

om
unicatiilor si Tehnologiei 

Inform
atiilor 

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://m
odernizare.m

ai.gov.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

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://m
odernizare.m

ai.gov.ro

Uniunea
Europeana 

Cooperare Europeana 
in Domeniul 
Cercetarii Stiitifice si 
Tehnice (COST) 

NOU! 

Sprijin pentru 
organizarea de 
activitati in retea 
precum reuniunile, 
conferintele,
schimburile stiintifice 
pe termen scurt si 
actiunile de informare a 
publicului,  care sa 
contribuie la 
dezvoltarea stiintifica, 
tehnologica,
economica, culturala 
sau societala a 
Europei. 

Cercetatori din cel putin cinci 
state membre COST 

COST este structurata pe noua domenii generale 
(biomedicina si biostiinte moleculare; chimie si 
stiinte si tehnologii moleculare; stiintele pamântului 
si gestionarea mediului; alimentatie si agricultura; 
silvicultura, servicii si produse forestiere; indivizi, 
societate, cultura si sanatate; tehnologiile 
informatiei si comunicatiilor; materiale, fizica si 
nanostiinte; transport si dezvoltare urbana). Sfera 
vizata de fiecare domeniu este explicata in detaliu 
la: www.cost.esf.org 

Sprijinul 
financiar se 
poate situa 
in jurul 
valorii de 
100 000 
EUR pe an, 
in mod 
normal pe o 
perioada de 
4 ani. 

_ 27 martie
2009
pentru
propuneril
e
preliminar
e

31 iulie 
2009
pentru
propuneril
e
complete

http://w
w

w
.cost.esf.org/index.php?id=open

call
http://w

w
w

.cost.esf.org/index.php?id=61#
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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

M
inisteul D

ezvoltarii, Lucrarilor P
ublice 

si Locuintelor 

http://w
w

w
.m

dlpl.ro/_docum
ente/coop

_teritoriala/granite_interne/espon/inde
x.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 


