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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 
program 

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 

Agentiile 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 
microintreprinderilor  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 4, 
DMI 4.3) 
 
 
  

Dezvoltarea 
microintreprinderilor 
productive si a celor 
prestatoare de servicii 
care folosesc 
potentialul endogen al 
regiunilor. 

Societati comerciale sau 
societati cooperative care se 
incadreaza in categoria 
microintreprinderilor, 
localizate in mediul urban, 
care isi desfasoara 
activitatea in domeniul 
productiei, serviciilor sau 
constructiilor 

 Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, 
moderne pentru activitati de productie, servicii, 
constructii; 

 Achizitionare sisteme IT (hard si soft); 
 Construirea / extinderea / modernizarea spatiilor 

de productie ale microintreprinderilor.  

Proiectul (investitia) se va implementa/realiza in 
mediul urban. 

 

Maxim 
200.000 
Euro 
 
Valoarea 
totala a 
proiectului 
(suma 
cheltuielilor 
eligibile si 
neeligibile) 
trebuie sa fie 
cuprinsa 
intre 
100.000 lei 
si 3.000.000 
lei. 
 

Minim 30% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua, 
incepând 
cu data 
de 23 
noiembrie 
2009. 
 

 

Agentiile 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 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

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

- Sprijinirea 
intreprinderilor in 
cresterea cifrei de 
afaceri si, implicit, a 
exporturilor; 
- Realizarea de 
investitii moderne si 
cresterea productivitatii 
intreprinderilor; 
-  Introducerea de 
produse si tehnologii 
noi; 
- Sprijinirea 
intreprinderilor 
romanesti pentru a 
deveni mai competitive 
pe piata internationala; 
- Cresterea gradului de 
inovare cu aplicabilitate 
industrie. 

Intreprinderi mari - Proiecte cu un grad adecvat de inovare care sa 
duca la crearea de noi capacitati de productie sau 
extinderea unora (proiecte initiate in domenii care sa 
duca la intarirea pozitiei intreprinderilor pe piata 
interna si externa, inclusiv prin crearea de noi relatii 
productive si comerciale); 
 
- Proiecte pentru companiile care vor sa 
implementeze noi produse sau servicii (investitii in 
utilaje si tehnologii care sa duca la diversificarea 
productiei prin fabricarea de produse noi, superioare 
calitativ si eficiente din punct de vedere al 
consumurilor energetice); 
 
- Proiecte ce implica modernizarea si dezvoltarea 
intreprinderilor prin investitii in echipamente si utilaje 
de productie. 

Maxim 20 
milioane lei 

Minim 50% 31 mai 
2010 

http://am
poscce.m

inind.ro/  

 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijinirea investitiilor 
in instalatii si 
echipamente pentru 
intreprinderi din 
industrie, care sa 
conduca la economii 
de energie 

 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 4,   
DMI 4.1, 
Operatiunea a) 

Cresterea eficientei 
energetice si implicit 
obtinerea unei 
economii de energie. 

Intreprinderile mari, 
intreprinderile mici si mijlocii 
din sectorul industrial, care 
implementeaza proiecte al 
caror obiectiv este cresterea 
eficientei energetice si 
economia de energie 

- Instalatii/echipamente specifice pentru intreprinderi 
din industrie, in scopul obtinerii unei economii 
specifice de energie, pe baza bilantului energetic (de 
exemplu, compresoare de aer, pompe, instalatii / 
echipamente / sisteme de ventilatie, sisteme de 
incalzire / racire, boilere, arzatoare, schimbatoare de 
caldura, convertoare de frecventa, sisteme integrate 
de management al consumului de energie si altele); 
 
- Unitati de cogenerare de inalta eficienta ale 
intreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor 
de cogenerare sau construirea unora noi); 
 
- Constructii aferente procesului industrial care face 
obiectul proiectului de eficienta energetica. 

Maxim 
40.000.000 
lei, cu 
exceptia 
masurii de 
cogenerare 
de inalta 
eficienta, 
unde limita 
maxima este 
de 
80.000.000 
lei 

Minim 30% 
pentru IMM-
uri 

Minim 40% 
pentru 
intreprinderi 
mijloci 

Minim 50% 
pentru 
intreprinderi 
mari 

30 
noiembrie 
2010 

http://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 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijinirea investitiilor 
in modernizarea si 
realizarea de noi 
capacitati de 
producere a energiei 
electrice si termice, 
prin valorificarea 
resurselor energetice 
regenerabile 

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

- reducerea 
dependentei de 
importurile de resurse 
de energie primara  
 
- protectia mediului prin 
reducerea emisiilor 
poluante si combaterea 
schimbarilor climatice, 
diversificarea surselor 
de producere a 
energiei, tehnologiilor si 
infrastructurii pentru 
productia de energie 
electrica/termica 
 

- Autoritatile administratiilor 
publice locale, Asociatiile de 
Dezvoltare Intercomunitara; 

 
- Societati comerciale care 
se incadreaza in categoria 
intreprinderilor mici, mijlocii 
si mari; 

 
- Societati comerciale care 
se incadreaza in categoria 
microintreprinderilor 
inregistrate in localitatile 
urbane. 

- achizitionarea si amenajarea terenului in scopul 
amplasarii echipamentelor/instalatiilor proiectului; 
 
- constructii si instalatii aferente constructiilor 
necesare implementarii proiectului; 
 
- achizitia de echipamente, inclusiv a echipamentelor 
de monitorizare continua; 
 
- organizarea de santier (numai in cazul proiectelor 
care nu intra sub incidenta ajutorului de stat); 
 
- racordarea la reteaua Sistemului Electroenergetic 
National in aval de punctul de delimitare 

Maxim 
80.000.000 
lei 

Variabila 30 aprilie 
2010 

http://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 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Schema de ajutor de 
stat pentru formarea 
profesionala generala 
si specifica denumita 
„Bani pentru formare 
profesionala” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 2,   
DMI 2.1 SI 2.3 si AP 
3, DMI 3.2) 
 
 

• imbunatatirea 
tranzitiei de la scoala 
la viata activa; 

• dezvoltarea 
capacitatii 
intreprinderilor de a 
sprijini cresterea 
nivelului de calificare 
al angajatilor; 

• cresterea nivelului de 
calificare al 
angajatilor; 

• cresterea nivelului de 
perfectionare, 
respectiv specializare 
al angajatilor; 

• imbunatatirea 
accesului si 
participarii la formare 
profesionala continua. 

Intreprinderi ai caror angajati 
participa la programe de 
formare profesionala 
continua 

Activitatile eligibile in cadrul acestei scheme de ajutor 
sunt cele care vizeaza formarea profesionala 
generala si specifica a angajatilor proprii intreprinderii 
solicitante. 

valoarea 
minima a 
unei cereri 
de ajutor 
reprezinta 
echivalentul 
in lei a 
10.000 euro; 
plafonul 
maxim al 
ajutorului 
reprezinta 
echivalentul 
in lei 
a 2.000.000 
euro pentru 
o 
intreprindere 
pentru 2 
(doi) ani 
consecutivi. 

Intreprinder
e mica – 
20% pentru 
formare 
generala si 
55% pentru 
formare 
specifica; 
Intreprinder
e mijlocie -
30% pentru 
formare 
generala si 
65% pentru 
formare 
specifica; 
Intreprinder
e mare - 
40% pentru 
formare 
generala si 
75% pentru 
formare 
specifica. 

Depunere 
continua 
pana la 
utilizarea 
fondurilor 
disponibil
e dar nu 
mai tarziu 
de 31 
noiembri
e 2010 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/index.php?option=com
_content&

task=view
&id=34&Item

id=40 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/im
ages/dow

ndocs/gs_ajutor_stat
_si_m

inim
is_2009.pdf 
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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 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Schema de ajutor de 
minimis denumita 
„Bani pentru 
sanatatea si 
siguranta salariatilor” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE,  AP 3, DMI 
3.2) 
 
 

Cresterea calitatii 
angajarii si 
imbunatatirea 
conditiilor de 
munca prin asigurarea 
securitatii si protectiei 
sanatatii la locul de 
munca, prevenirea 
riscurilor profesionale, 
informarea si instruirea 
lucratorilor in domeniul 
sanatatii si securitatii in 
munca, precum si 
asigurarea 
cadrului organizatoric si 
a mijloacelor necesare 
securitatii si sanatatii in 
munca. 

Intreprinderi care 
imbunatatesc conditiile de 
sanatate si securitate la 
locul de munca 

• asigurarea sanatatii si securitatii la locul de 
munca; 

• prevenirea bolilor profesionale; 
• informarea si instruirea lucratorilor in domeniul 

sanatatii si securitatii in munca; 
• asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor 

necesare securitatii si sanatatii in munca. 

valoarea 
minima 
reprezinta 
echivalentul 
in lei a 
10.000 euro; 
valoarea 
maxima 
reprezinta 
echivalentul 
in lei a 
200.000 de 
euro pentruo 
intreprindere  
pe durata a 
3 exercitii 
fiscale  

- Depunere 
continua 
pana la 
utilizarea 
fondurilor 
disponibil
e dar nu 
mai tarziu 
de 31 
noiembri
e 2010 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/index.php?option
=com

_content&task=view
&id=34&Item

id=4
0 http://w

w
w

.fserom
ania.ro/im

ages/dow
ndoc

s/gs_ajutor_stat_si_m
inim

is_2009.pdf 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Schema de ajutor de 
stat pentru ocuparea 
fortei de munca 
denumita „Bani 
pentru completarea 
echipei” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 5,   
DMI 5.1 SI 5.2) 
 
 

Cresterea ocuparii 
fortei de munca, prin 
facilitarea integrarii pe 
piata muncii a 
lucratorilor defavorizati, 
lucratorilor extrem de 
defavorizati si cu 
handicap, respectiv 
atragerea si 
mentinerea acestora pe 
piata muncii. 

Intreprinderea care 
angajeaza lucratorii 
defavorizati, lucratorii 
extrem de defavorizati si/sau 
lucratorii cu handicap 

• Incadrarea in munca a lucratorilor defavorizati, a 
lucratorilor extrem de defavorizati, a lucratorilor 
cu handicap, precum si compensarea costurilor 
suplimentare generate de incadrarea in munca a 
lucratorilor cu handicap, respectiv adaptarea 
locului de munca la cerintele specifice 
lucratorilor cu handicap. 

 
Ajutoare pentru incadrarea in munca a lucratorilor 
defavorizati sub forma de subventii salariale 

Valoarea 
minima a 
unei cereri 
de ajutor 
reprezinta 
echivalentul 
in lei a 
10.000 euro; 
plafonul 
maxim al 
ajutorului 
acordat unei 
intreprinderi 
reprezinta 
echivalentul 
in lei a 
2.000.000 
euro pentruo 
intreprindere 
pentru 2 ani 

consecutivi. 

Minim 50% 
din costurile 
salariale  si 
poate diferi 
in functie de 
categoria 
angajatului 

Depunere 
continua 
pana la 
utilizarea 
fondurilor 
disponibil
e dar nu 
mai tarziu 
de 31 
noiembri
e 2010 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/index.php?option=com
_con

tent&task=view
&id=34&Item

id=40 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/im
ages/dow

ndocs/gs_ajuto
r_stat_si_m

inim
is_2009.pdf 
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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 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Infiintarea grupurilor 
de producatori 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 142) 

 

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 recunoastere a grupurilor de producatori 
(conform Ordonantei Guvernului nr. 37 din 14 
iulie 2005): 
• Este persoana juridica infiintata la initiativa 

producatorilor agricoli si forestieri, cu scopul de a 
comercializa in 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 
inregistrata o valoare minima a productiei 
comercializate, pentru grupa de produs pentru 
care solicita recunoasterea, de cel putin 10.000 
Euro, echivalent in lei; etc 

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

Rate anuale 
acordate in 
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 

- - w
w

w
.m

apam
.ro  

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Imbunatatirea si 
dezvoltarea 
infrastructurii legate 
de dezvoltarea si 
adaptarea agriculturii 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 125, 
submasura 125 a) 

 

-Cresterea eficientei 
activitatii agricole prin 
imbunatatirea 
aprovizionarii cu input-
uri si o mai buna 
valorificare a 
produselor rezultate;  
- Diminuarea riscului si 
incertitudinii in 
agricultura prin 
reducerea incidentei 
fenomenelor naturale 
(seceta, inundatii, 
eroziunea solului etc.);  
- Ameliorarea calitatii 
mediului si diminuarea 
surselor de poluare. 

- unitatile administrativ-
teritoriale detinatoare de 
terenuri agricole si/ sau de 
infrastructura de acces la 
exploatatiile agricole, prin 
reprezentantii lor legali; 
- Asociatii de Dezvoltare 
Intercomunitara (ADI) 
detinatoare de terenuri 
agricole si/ sau de 
infrastructura de acces la 
exploatatiile agricole; 
- Organizatii/ federatii de 
utilitate publica ale 
proprietarilor/ detinatorilor 
de terenuri agricole. 

A. Infrastructura rutiera agricola - construirea si/ sau 
modernizarea drumurilor de acces, poduri si podete, 
drumurilor agricole de exploatatie; 
B. Sisteme de irigatii - modernizare si/ sau 
retehnologizare, inclusiv lucrari pentru statiile de 
pompare, de contorizare. Sunt eligibile si lucrarile 
pentru statiile de pompare, dispecerizare, 
monitorizare si contorizare a apei si energiei electrice.
C. Sisteme de desecare si drenaj si alte lucrari de 
imbunatatiri funciare - modernizare si/ sau 
retehnologizare; 
D. Lucrari de corectare a torentilor situate in fondul 
funciar agricol. 

Suma 
maxima 
nerambursa
bila care 
poate fi 
acordata 
pentru 
finantarea 
unui proiect 
este de 
1.500.000 
Euro.  
 
 

0% pentru 
investitiile 
de utilitate 
publica care 
deservesc 
intreaga 
comunitate.  
 
25% pentru 
investitiile 
de utilitate 
publica, 
care 
deservesc o 
parte din 
comunitate.

Proiectele 
se depun 
in 
perioada 
15 martie 
- 15 
aprilie 
2010. 

http://w
w

w
.apdrp.ro/content.aspx?item

=
1843&lang=R

O
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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 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Imbunatatirea si 
dezvoltarea 
infrastructurii legate 
de dezvoltarea si 
adaptarea silviculturii 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 125, 
submasura 125 b) 

 

Dezvoltarea 
infrastructurii padurii in 
vederea asigurarii 
competitivitatii 
sectorului forestier; 
- Diminuarea riscului 
incidentei fenomenelor 
naturale periculoase 
asupra padurii. 

- proprietari/detinatori (cu 
drept de administrare) privati 
de padure, persoane fizice 
si juridice; 
- asociatii de proprietari / 
detinatori privati de padure; 
- unitati administrativ-
teritoriale detinatoare de 
padure; 
- Asociatii de Dezvoltare 
Intercomunitara (ADI) 
detinatoare de padure; 
- Administratorul fondului 
forestier de stat - Regia 
Nationala a Padurilor - 
ROMSILVA, prin unitatile si 
filialele din structura sa. 

A. Infrastructura rutiera forestiera - construirea si/ sau 
modernizarea drumurilor forestiere, inclusiv poduri si 
podete, lucrari de aparare - consolidare, lucrari de 
siguranta circulatiei (parapeti), semnalizare si 
avertizare;  
B. Infrastructura feroviara forestiera - construirea si 
modernizarea terasamentelor si calea de rulare, 
inclusiv poduri si podete, lucrari de aparare - 
consolidare, tunele, lucrari de semnalizare si 
avertizare;  
C. Instalatii de transport pe cablu (funiculare). In 
cadrul acestei masuri sunt eligibile numai instalatiile 
permanente de transport pe cablu;  
D. Lucrari de corectare a torentilor, situate in padure - 
construirea barajelor, digurilor, canalelor sau alte 
asemenea lucrari. 

Suma 
maxima 
nerambursa
bila care 
poate fi 
acordata 
pentru 
finantarea 
unui proiect 
este de 
1.500.000 
Euro.  
 
 

0% pentru 
investitiile 
de utilitate 
publica care 
deservesc 
intreaga 
comunitate.  
 
 
25% pentru 
investitiile 
de utilitate 
publica, 
care 
deservesc o 
parte din 
comunitate.

Proiectele 
se depun 
in 
perioada 
15 martie 
- 15 
aprilie 
2010. 

http://w
w

w
.apdrp.ro/content.aspx?item

=
1843&lang=R

O
 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României 

Investitii productive in 
acvacultura 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
PENTRU PESCUIT, 
Masura 2.1) 

NOU! 

Diversificarea 
productiei cu specii cu 
prospecte bune de 
piata;  
Implementarea 
metodelor cu efecte 
pozitive asupra 
mediului;  
Sustinerea activitatilor 
de acvacultura 
traditionala;  
Imbunatatirea 
conditiilor de munca si 
sigurantei muncitorilor 
din acvacultura.  

Microintreprinderi, IMM-uri  
sau intreprinderi mari cu mai 
putin de 750 de angajati sau 
o cifra de afaceri mai mica 
de 200 milioane de EURO. 

 modernizarea si reabilitarea unitatilor de 
acvacultura traditionala prin investitii pentru 
refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de 
pescuit, noi echipamente de pompare, 
construirea si modernizarea statiilor de 
reproducere; 

 construirea de noi ferme; 
 diversificarea produselor obtinute prin 

acvacultura in concordanta cu cererile de piata 
prin construirea de noi ferme specifice noilor 
specii de cultura cum ar fi: pesti (sturioni, salau, 
calcan, somn african), crustacee, moluste, etc. 

 achizitionarea de tehnologii noi si know-how; 
 construirea de micro-unitati de procesare 

primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia 
prima sa provina din productie proprie  etc. 

Maxim 
12.408.000 
lei 

40% in 
cazul 
microintrepr
inderilor si 
IMM-uri 

70% in 
cazul 
intreprinderi
lor mari 

31 
decembri
e 2010 

http://w
w

w
.m

adr.ro/pages/fep/ghidul-
2.1-24-m

artie-2010-final.pdf    
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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 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României 

Investitii in procesare 
si marketing 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
PENTRU PESCUIT, 
Masura 2.6) 

NOU! 

Cresterea valorii 
adaugate la produsele 
pescaresti; 
 Imbunatatirea activitatii 
de procesare si 
comercializare pentru 
produsele interne 
provenite atat din 
acvacultura cat si din 
pescuit; 
Realizarea de produse 
de calitate pentru 
nisele din piata; 
Imbunatatirea 
facilitatilor pentru piata. 

Microintreprinderi, IMM-uri  
sau intreprinderi mari cu mai 
putin de 750 de angajati sau 
o cifra de afaceri mai mica 
de 200 milioane de EURO. 

 construirea de noi unitati de procesare; 
 extinderea si modernizarea unitatilor existente; 
 achizitionarea de echipamente moderne pentru 

procesarea produselor si a subproduselor. 
 achizitionarea de tehnologii noi si metode de 

productie inovatoare; 
 achizitionarea de mijloace de transport 

specializate pentru transportul pestelui si a altor 
materii prime necesare procesarii precum si a 
produselor de peste; 

 achizitionarea unor echipamente capabile sa 
imbunatateasca calitatea, siguranta si 

 trasabilitatea produselor; 
 construirea de depozite frigorifice pentru materia 

prima si depozitarea produselor si sub-
produselor din peste si a semiconservelor din 
peste; 

 construirea de capacitati de depozitare a 
pestelui si a subproduselor din peste, precum si 
a conservelor din peste;  etc 

Valoarea 
totala 
maxima a 
proiectului, 
fara TVA 
12.408.000 
lei 

40% in 
cazul 
microintrepr
inderilor si 
IMM-uri 

70% in 
cazul 
intreprinderi
lor mari 

31 
decembri
e 2010 

http://w
w

w
.m

adr.ro/pages/fep/ghidul-2.6-24-
m

artie-2010-final.pdf  

Guvernul 
României 

Programul de 
dezvoltare si 
modernizare a 
activitatilor de 
comercializare a 
produselor si 
serviciilor de piata  
 
NOU! 
 

 Intarirea capacitatii 
operatorilor economici 
de promovare a 
produselor si serviciilor 
de piata; 
 
Dezvoltarea si 
modernizarea activitatii 
comerciantilor si 
prestatorilor de servicii 
de piata. 
 

Intreprinderi mici si mijlocii  achizitionarea de tehnica de calcul; 
 achizitionarea de cititoare pentru cod de bare; 
 achizitionarea de cântare electronice cu/fara 

printer pentru etichetare; 
 achizitionarea de aparate de marcat electronice 

fiscale; 
 achizitionarea de masini, utilaje si instalatii de 

lucru, aparate si instalatii de masurare, control si 
reglare;  

  achizitionarea de electro si motostivuitoare; 
 achizitionarea de brevete, licente, marci 

comerciale si alte drepturi si active similare; 
 achizitionarea de mobilier, echipamente de 

protectie a valorilor umane si materiale pentru 
activitatile specifice activitatilor de comercializare 
a produselor si serviciilor de piata;  

 achizitionarea de mijloace de transport marfa 
pentru activitatile specifice activitatilor de 
comercializare a produselor si serviciilor de 
piata; etc. 

Maxim 
80.000 lei 

Minim 40% 12 aprilie 
2010 

http://w
w

w
.aippim

m
.ro/articol/program

e/program
e-2010/program

ul-de-dezvoltare-si-m
odernizare-

a-activitatilor-de-com
ercializare-a-produselor-si-

serviciilor-de-piata   
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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 
program 

Guvernul 
României 

Programul pentru 
sustinerea 
mestesugurilor si 
artizanatului 
 
NOU! 
 

Stimularea dezvoltarii 
mestesugurilor si a 
micii industrii din 
România, a intaririi 
clasei de mici 
mestesugari, care isi 
desfasoara activitatea 
individual sau organizat 
prin intermediul 
asociatiilor ori al altor 
organizatii, in special in 
localitatile rurale, dar si 
in cele urbane.  

Societatile comerciale, 
societatile cooperative, 
persoanele fizice autorizate 
care desfasoara activitati 
economice in mod 
independent, intreprinderile 
individuale, intreprinderile 
familiale  si asociatiile 
profesionale sau fundatiile 

- participari la târguri si expozitii internationale, 
organizate in strainatate, cu stand propriu sau in 
asociere cu alti operatori economici; 
-participari la târguri si expozitii, organizate in tara, cu 
stand propriu sau in asociere cu alti operatori 
economici; 
-elaborarea si productia de materiale tiparite de 
promovare a operatorului economic si pe suport 
electronic, redactate in limba româna si cel putin intr-o 
limba de circulatie internationala; 
-realizarea unui site pentru prezentarea activitatii 
solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate; 
-achizitionarea de calculatoare tip PC si/sau sisteme 
portabile precum si licenta sistemului de operare; 
-achizitionarea de diverse scule, dispozitive, 
echipamente, utilaje, masini, necesare pentru 
desfasurarea activitatii; etc 

Maxim 
50.000 lei  

Minim 10% 11 aprilie 
2010 

http://w
w

w
.aippim

m
.ro/articol/program

e/progr
am

e-2010/program
ul-national-m

ultianual-pe-
perioada-2002---2012-pentru-sustinerea-
m

estesugurilor-si-artizanatului  

Guvernul 
României 

Programul pentru 
dezvoltarea 
abilitatilor 
antreprenoriale in 
randul tinerilor si 
facilitarea accesului 
acestora la finantare 
- START 2010 
 
NOU! 
 

Dezvoltarea 
aptitudinilor 
antreprenoriale bazate 
pe cunoasterea si 
gestionarea optima a 
resurselor, in vederea 
adaptarii rapide la 
rigorile determinate de 
globalizarea pietelor si 
de integrarea Romaniei 
in Uniunea Europeana; 
 
Sprijinirea demararii si 
dezvoltarii firmelor nou-
infiintate (start-up-uri) 
prin facilitarea 
accesului acestora la 
finantare; 

Persoanele fizice si societati 
comerciale 

Programul se va derula in doua etape, respectiv: 
 
Etapa I - cursuri de pregatire antreprenoriala  
UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea 
dezvoltarii IMM, destinate beneficiarilor Programului; 
 Etapa I se va desfasura in 4 locatii care vor fi afisate 
pe site-ul www.aippimm.ro iar costurile participarii la 
prima etapa sunt de 1 000 Lei / participant si vor fi 
achitate de catre beneficiarii selectati pentru etapa I a 
Programului in maxim 3 zile lucratoare de la 
transmiterea instiintarii de acceptare in Program. 
 
In cadrul etapei a II-a a Programului se finanteaza 
implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri 
selectate dintre cele intocmite de beneficiarii 
programului definiti conform pct. 3 din prezenta 
procedura. In etapa a II a se pot inscrie si solicitanti 
care nu au participat la activitatile din prima etapa. 

Maxim 
100.000 lei  

Minim 30% _ http://w
w

w
.aippim

m
.ro/articol/com

unicate/pro
gram

ul-pentru-dezvoltarea-abilit-259-355-
ilor-antreprenoriale-n-r-ndul-tinerilor-351-i-
facilitarea-accesului-acestora-la-finan-355-
are-start  
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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 
program 

Guvernul 
Romaniei 

Ajutoare de minimis 
pentru dezvoltarea 
sau modernizarea 
intreprinderilor mici 
si mijlocii in baza 
H.G. nr. 1164/2007 
 
 
 
 
 
 

Atragerea de forta de 
munca din zonele 
limitrofe, utilizarea 
resurselor locale, 
sustinerea meseriasilor 
din zonele rurale si din 
micile localitati, 
sprijinirea 
intreprinderilor care au 
ca obiect de activitate 
domeniul serviciilor, 
dezvoltarea sau 
modernizarea activitatii 
intreprinderilor 
prestatoare de servicii 
pentru a se ridica la 
nivelul standardelor 
europene. 

Intreprinderi mici si mijlocii  Proiectul trebuie sa cuprinda activitati si investitii de 
resurse pe o perioada determinata in scopul realizarii 
unor obiective clare, concrete si reale. 
Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate 
de: 
a) investitiile in active corporale referitoare la: 
- constructii cu scop industrial sau turistic, destinate 
realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare; 
- echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii 
de lucru; 
- aparate si instalatii de masurare, control si reglare; 
- mijloace de transport neinmatriculabile, pentru 
sustinerea activitatii intreprinderii; 
- mobilier si aparatura birotica. 
b) investitiile in active necorporale referitoare la 
brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si 
active similare. 

Ajutorul de 
minimis ce 
se poate 
acorda unei 
intreprinderi 
se situeaza 
in limita 
plafonului de 
200.000 
euro, 
echivalent in 
lei, pe o 
perioada de 
trei ani 
fiscali 
consecutivi 

- - M
inisterul Finantelor Publice / 

http://w
w

w
.m

finante.ro/schem
e.htm

l?pagina=
dom

enii  

 

Guvernul 
Romaniei 

Schema temporara 
de ajutor de stat 
pentru sprijinirea 
societatilor afectate 
de actuala criza 
economica si 
financiara 
  

Sprijinirea operatorilor 
economici care au 
nevoie de suport pentru 
iesirea din starea 
temporara de 
dificultate, in scopul 
mentinerii locurilor de 
munca existente la 
data acordarii ajutorului 
de stat, continuarii 
si/sau diversificarii 
activitatii, dezvoltarii si 
modernizarii activitatii 
curente, acordarii unui 
interval de timp 
rezonabil in vederea 
gasirii unor solutii de 
reducere a cheltuielilor 
precum si in vederea 
identificarii unor noi 
piete de desfacere. 

Microintreprinderile, IMM-
urile si intreprinderile mari. 

Ajutorul de stat poate fi acordat sub forma de: 
- sume nerambursabile; 
- imprumuturi in conditii preferentiale; 
- subventii de dobanda; 
- garantii; 
- esalonarea creantelor detinute sau preluate de 
autoritatile publice, pentru a fi recuperate, fara 
perceperea de dobanzi pe intreaga perioada de 
esalonare. 

Maxim 
500.000 
euro 

_ 31 
decembri
e 2010 

http://w
w

w
.m

im
m

c.ro/propuneri_lg/hg_schem
a_te

m
porara/   
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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 
program 

Uniunea 
Europeana 

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

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

 distribuirea si promovarea lucrarilor audiovizuale 
europene;  

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

- - 31 
decembri
e 2013 

http://ec.europa.eu/in
form

ation_society/m
e

dia/index_en.htm
   

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 1 – 
Sprijinirea 
proiectelor culturale  
 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ. 
 
Tarile participante la 
Program: statele membre 
ale UE, Croatia, Turcia, 
Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, 
statele SEE (Liechtenstein, 
Norvegia, Islanda) 
 

Componenta 1.1 - Proiecte multianuale de cooperare: 
proiecte care cuprind un numar de activitati culturale 
multianuale care au drept scop realizarea unei 
cooperari durabile si structurate intre operatorii 
culturali. Proiectele pot fi de tip sectorial sau 
transsectorial si trebuie sa urmeze un obiectiv global 
comun, bazat pe un acord de cooperare.  
Componenta 1.2.1 - Proiecte de cooperare: proiecte 
culturale sectoriale sau transsectoriale de o durata 
mai scurta si de o amploare mai mica, al caror 
obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea unei 
cooperari pe termen lung intre operatori culturali.  
Componenta 1.2.2. - Traduceri literare ale operelor  
de fictiune, indiferent de genul literar (romane, basme, 
nuvele, piese de teatru, poezie, comedie etc.) ai caror 
autori sunt cetateni sau rezidenti ai unei tari 
participante la Program; limbile eligibile sunt limbile 
oficiale ale tarilor participante la Program si limbile 
moarte (latina si greaca veche).  
Componenta 1.3 - Proiecte de cooperare cu tari terte. 
Proiectele eligibile sunt cele de cooperare culturala 
intre tari care participa la Program si tari tertecare au 
incheiat acorduri de asociere sau de cooperare cu 
UE, sub rezerva existentei prevederilor care vizeaza 
domeniul cultural. 

C. 1.1. : 
200.000 –
500.000 
euro / an,  
 
C. 1.2.1. : 
50.000 –
200.000 
euro / 
proiect,  
 
C. 1.2.2: 
2.000 –
60.000 euro, 
 
C.1.3.: 
50.000 –
200.000  
euro/ proiect 
 

Minim 50% C. 1.1. si 
1.2.1:  
1 
octombrie 
al fiecarui 
an,  
 
C. 1.2.2: 
1 
februarie 
al fiecarui 
an,  
 
C. 1.3:  
1 mai al 
fiecarui 
an  
 

(pâna in 
2013 
inclusiv) 
 

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si C
ultura 

(EA
C

E
A) – Program

ul C
ultura 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm    
Punctul de C

ontact C
ultural al R

om
âniei 

http://w
w

w
.cultura2007.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 
program 

Uniunea 
Europeana 

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

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
In cadrul acestei 
componente sunt eligibile 
patru categorii de 
organizatii: ambasadori, 
retele de advocacy, 
festivaluri si structuri de 
sprijinire a politicii Agendei 
europene pentru cultura.   

Este sprijinita cooperarea culturala intre operatorii 
culturali din statele participante la Program, cu scopul 
de a incuraja emergenta cetateniei europene. 
 
Tarile participante la Program: statele membre ale 
UE, Croatia, Turcia, Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, statele SEE (Liechtenstein, 
Norvegia, Islanda) 
 
Sunt eligibile costurile operationale corespunzatoare 
desfasurarii activitatilor curente ale organizatiilor 
beneficiare. 
 

Minim 
100.000 – 
maxim 
600.000 
euro pe an 
 
 

Minim 20%  
 

1 
noiembrie 
al fiecarui 
an–pentru 
subventii 
anuale 
1 
noiembrie 
2010 – 
pentru 
partneriat
e-cadru 
pe 3 ani 
cu CE 

Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/inde
x_en.htm

  
http://eacea.ec.europa.eu/culture/guid
e/docum

ents/culture
program

m
e

guid

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 3 - 
Sprijinirea 
activitatilor de 
analiza, colectarii si 
difuzarii 
informatiilor, 
precum si 
optimizarii 
impactului 
proiectelor din 
domeniul cooperarii 
culturale 
 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 
 
 
 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
Tarile participante la 
Program: statele membre 
ale UE, Croatia, Turcia, 
Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, 
statele SEE (Liechtenstein, 
Norvegia, Islanda) 
 

- activitati de analiza si de difuzare care ajuta la 
colectarea si cercetarea rezultatelor, inclusiv 
finantarea Punctelor de Contact Cultural din statele 
participante la Program; 
 
- studii si analize in domeniul cooperarii culturale 
europene si in cel al dezvoltarii de politici culturale 
europene; 
 
- colectarea si difuzarea informatiilor si activitatile al 
caror obiectiv este optimizarea impactului proiectelor. 
 

_ _ _ 

C
om

isia Europeana – D
G

 Educatie si C
ultura 

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
  

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual 
si C

ultura (EAC
EA) 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Safer Internet 2010 Sa promoveze o 
utilizare mai sigura a 
Internetului si a altor 
tehnologii de 
comunicare, in vederea 
educarii utilizatorilor. 

Autoritati locale si regionale, 
centre de formare, centre de 
cercetare, universitati, scoli, 
asociatii, organizatii 
internationale, ONG-uri. 

Teme ale apelului: 
 

- informarea publicului; 
- lupta impotriva continuturilor ilicite si a 
componentelor online prejudiciabile;  
- promovarea unui mediu online mai sigur; 
- crearea unei baze de cunostinte. 
 
 

Printre actiunile finantate: 
 
- crearea de centre pentru un internet mai sigur in 
toata Europa pentru coordonarea activitatilor si 
regruparea diferitilor actori implicati, in vederea 
garantarii luarii de masuri si facilitarii transferului de 
cunostinte;  
 
- punerea in practica a unei retele tematice, in 
vederea favorizarii schimbului transnational 
sistematic, intre serviciile represive, a celor mai bune 
practici in materie de lupta impotriva producerii si 
difuzarii online a continuturilor cu caracter pédo-
pornografic in Europa si in lume;  
 
- intarirea analizei continuturilor ilicite; 
 
- stimularea si coordonarea activitatilor de cercetare 
in materie de utilizare a noilor media pentru copii. 

_ Minim 25 % 27 mai 
2010 

http://ec.europa.eu/inform
ation_society/activities/sip/funding/projects/i

ndex_en.htm
  

Uniunea 
Europeana 

Erasmus for Young 
Entrepreneurs 

Stimularea 
competitivitatii 
antreprenoriatului, 
internationalizarii, si a 
initiativelor de tip start-
up, prin transferul de 
know how intre 
antreprenorii cu 
experienta si cei tineri.   
 
 
 

- antreprenori noi, 
antreprenori, care au initiat o 
afacere in ultimii trei ani sau 
tineri care doresc sa initieze 
o afacere 
 
- antreprenori gazda, 
antreprenori cu experienta, 
care detin sau gestioneaza 
un IMM in Uniunea 
Europeana 

 Stagii de transfer de experienta  Costurile de 
transport si 
subzistenta 
pentru noul 
antreprenor, 
pe perioada 
stagiului, vor 
fi suportate 
de catre 
finantator 

- Nespecifi
cat 

http://w
w

w
.erasm

us-
entrepreneurs.eu  
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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 
program 

Uniunea 
Europeana 

Energie Inteligenta 
Europa - apel 2010 
 
NOU! 

- a promova eficienta 
energetica si utilizarea 
rationala a resurselor 
energetice; 
- a promova si noi 
surse de energie 
regenerabila si a sprijini 
diversificarea; 
- a promova eficienta 
energetica si utilizarea 
de noi surse de energie 
regenerabile in 
transporturi. 

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

Actiunile sprijinite in cadrul programului vor avea un 
impact semnificativ la nivel european si cea mai larga 
posibila relevanta pentru cetatenii europeni si a 
politicilor. 
 
Activitatile care fac obiectul cererii de propuneri pot 
lua forma de: 
- proiecte; 
- constituire de noi centre locale si regionale, agentii 
de gestionare a energiei. 

- Minim 25% 24 iunie 
2010 

http://ec.europa.eu/energy/int
elligent/call_for_proposals/ind
ex_en.htm

  

Guvernul 
Romaniei 

(Institutul 
Cultural 
Roman) 

Programul Cantemir 
– Sectiunea Festival 

 

Institutul Cultural 
Român isi propune sa 
sustina participari 
românesti la festivaluri 
importante care au loc 
in strainatate, cu scopul 
de a asigura culturii 
române o mai buna 
vizibilitate si de a 
creste accesul 
publicului de 
specialitate la creatia 
româneasca 
contemporana de 
calitate, precum si 
pentru integrarea 
acesteia in circuitele 
internationale. 

a. persoane fizice, artisti sau 
creatori, cu cetatenie 
româna, care au implinit 
vârsta de 18 ani; 

b. grupuri artistice, fara 
personalitate juridica, 
constituite din persoane 
fizice, artisti sau creatori, cu 
cetatenie româna, care au 
implinit vârsta de 18 ani; 

c. persoane juridice de drept 
public sau privat,  infiintate 
in conditiile legii române. 

Finantarea se poate acorda pentru participarea la 
festivaluri internationale care: 

- se desfasoara in strainatate; 
- sunt dedicate artistilor profesionisti;  
- invita artisti sau organizatii culturale sa ia parte la 

festival, ca urmare a unei selectii realizate de 
catre juriul festivalului.  

 
 
Este eligibil solicitantul care a fost selectat si invitat, in 
mod oficial, in vederea participarii la festival de catre 
un juriu special constituit in acest sens de catre 
Festival (este obligatorie prezentarea scrisorii de 
invitatie din partea festivalului). 

Maxim 
25.000 lei 

Minim 10% 15 
noiembrie 
2010 

http://w
w

w
.program

ulcantem
ir.ro/festival.ph

p  

Pentru informatii privind acordarea de garantii si finantari special destinate proiectelor finantabile din fonduri europene va invitam sa accesati pagina de internet a Fondului National pentru IMM-uri (FNIMM SA – IFN) 
– www.garantare.ro 

 



                                 

 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru 
ALBA IULIA, Piaţa Consiliul Europei, nr. 32D, Tel: 0040-258-818616, Fax: 0040-258-818613 

E-mail: office@adrcentru.ro, Web: www.adrcentru.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei  

Sprijinirea 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) 

 

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 

Agentiile 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 
crestere 
 
(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.  
 

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 

Agentiile 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 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei  

Reabilitarea/ 
modernizarea/ 
echiparea infrastructurii 
serviciilor de sanatate  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 3,   
DMI 3.1) 

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

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

 Reabilitarea, modernizarea cladirilor 
spitalelor si ambulatoriilor;  

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

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

 Achizitionare echipamente pentru spitale 
/ambulatorii. 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
 

minim 
700.000 Lei  

maxim 
85.000.000 
Lei 

Minim 2% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile pentru 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 

Agentiile 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 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

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

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

Autoritati ale administratiei 
publice locale din mediul urban 
sau rural;  

Parteneriate intre autoritati ale 
administratiei publice locale; 

Camere de comert si industrie, 
asociatii care reprezinta mediul 
de afaceri; 
Societati comerciale sau 
societati cooperative din mediul 
urban sau rural  

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

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

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

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

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
 
minim 
1.700.000 
lei si maxim 
85.000.000 
lei  

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

Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile pentru 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 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 

Pentru faza 
A de 
decontamin
are minim 
2%, iar 
pentru faza 
B de 
realizare a 
unei 
structuri de 
sprijin a 
afacerilor 
minim 50% 

Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile 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 
suplimenta
re/Website 
program 

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) 
 
 
 
 
 

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

Autoritati ale administratiei 
publice locale; 

 
ONG-uri; 

 
Parteneriat intre autoritati ale 
administratiei publice locale; 

 
Parteneriat intre autoritati ale 
administratiei publice locale  si 
ONG-uri. 

- marketing prin internet si prin alte mijloace 
electronice (CD/DVD); 
- participarea la targuri si alte expozitii de turism in 
tara; 
- organizare de evenimente si misiuni cu rol in 
cresterea circulatiei turistice in Romania sau cu 
impact in cresterea notorietatii Romaniei ca 
destinatie turistica, in tara; 
- activitati de marketing direct, de tipul: distributie 
fluturasi publicitari, scrisori personalizate; 
- activitati de promovare prin intermediul posturilor 
de televiziune care realizeaza emisiuni de turism 
sau alte emisiuni cu impact in cresterea circulatiei 
turistice in Romania, cresterea notorietatii 
destinatiilor turistice romanesti sau constientizarea 
importantei turismului romanesc; 
- actiuni generale de publicitate si reclama a 
destinatiilor turistice romanesti si a produselor 
turistice romanesti. 

Valoarea 
totala a 
proiectului 
este 
cuprinsa 
intre minim 
170.000 si 
maxim 
1.000.000 
lei. 

2% Cererile 
de 
finantare 
pot fi 
depuse 
continuu 
incepand 
cu data 
de 11 
ianuarie 
2010. 

http://w
w

w
.inforegio.ro./index.php?page=PU

B
LIC

A
TIO

N
S_G

U
ID

E_D
O

C
  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijinirea investitiilor 
in modernizarea si 
realizarea de noi 
capacitati de producere 
a energiei electrice si 
termice, prin 
valorificarea resurselor 
energetice 
regenerabile 

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

 

- reducerea 
dependentei de 
importurile de resurse 
de energie primara  
 
- protectia mediului prin 
reducerea emisiilor 
poluante si combaterea 
schimbarilor climatice, 
diversificarea surselor 
de producere a 
energiei, tehnologiilor 
si infrastructurii pentru 
productia de energie 
electrica/termica 
 

- Autoritatile administratiilor 
publice locale, Asociatiile de 
Dezvoltare Intercomunitara; 

 
- Societati comerciale care se 
incadreaza in categoria 
intreprinderilor mici, mijlocii si 
mari; 

 
- Societati comerciale care se 
incadreaza in categoria 
microintreprinderilor inregistrate 
in localitatile urbane. 

- achizitionarea si amenajarea terenului in scopul 
amplasarii echipamentelor/instalatiilor proiectului; 
 
- constructii si instalatii aferente constructiilor 
necesare implementarii proiectului; 
 
- achizitia de echipamente, inclusiv a 
echipamentelor de monitorizare continua; 
 
- organizarea de santier (numai in cazul 
proiectelor care nu intra sub incidenta ajutorului 
de stat); 
 
- racordarea la reteaua Sistemului 
Electroenergetic National in aval de punctul de 
delimitare 

Maxim 
80.000.000 
lei 

Varoiabila 30 aprilie 
2010 

http://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 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Extinderea si 
modernizarea 
infrastructurii de apa si 
apa uzata 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL MEDIU,  
AP 1) 
 

 

 

Asigurarea serviciilor 
de apa si canalizare, la 
tarife accesibile; 
asigurarea calitatii 
corespunzatoare a 
apei potabile in toate 
aglomerarile umane; 
imbunatatirea calitatii 
cursurilor de apa; 
imbunatatirea gradului 
de gospodarire a 
namolurilor provenite 
de la statiile de epurare 
a apelor uzate; 
crearea de structuri 
inovatoare si eficiente 
de management al 
apei. 

Operator Regional –  
societate comerciala pe actiuni 
cu capital integral al unitatilor 
administrativ 
teritoriale membre ale unei 
asociatii de dezvoltare 
intercomunitara care asigura 
implementarea 
proiectelor de investitii de 
interes regional specifice 
infrastructurii tehnico-edilitare 
aferente 
serviciilor de utilitati publice, 
promovate de unitatile 
administrativ-teritoriale asociate 
 

 Constructia, reabilitarea, extinderea, 
modernizarea, statiilor de tratare a 
apeipotabile, a rezervoarelor de apa si a 
surselor de apa potabila; 

 Constructia, reabilitarea, extinderea, 
modernizarea retelei de alimentare 
sidistributie a apei potabile, inclusiv 
bransamentele amplasate in domeniul 
public,precum si constructiile civile aferente 
retelei. 

 Constructia, reabilitarea, extinderea, 
modernizarea retelelor de canalizare a apei 
uzate, inclusiv racordurile amplasate in 
domeniul public, precum si constructiile civile 
aferente retelei; 

 Constructia, reabilitarea, extinderea, 
modernizarea statiilor de epurare a apei 
uzate (inclusiv treapta tertiara); etc 

- 0% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

M
inisterul M

ediului  

w
w

w
.m

m
ediu.ro   

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  

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 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Reducerea poluarii si 
diminuarea efectelor 
schimbarilor climatice 
prin restructurarea si 
reabilitarea sistemelor 
de incalzire urbana in 
localitatile cele mai 
afectate de poluare 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL MEDIU,  
AP 3) 
 
 

Reducerea impactului 
negativ asupra 
mediului si sanatatii 
umane in acele 
aglomerari cele mai 
poluate din cauza 
sistemelor invechite de 
incalzire urbana. 

Autoritatile locale din 22 de 
municipii/orase care 
coordoneaza activitatea 
operatorului de termoficare in 
municipalitatile respective, 
eligibile conform POS Mediu. 

 Introducerea BAT (cele mai bune tehnici 
disponibile) pentru reducerea emisiilor de 
SO2, NOx si pulberi; 

  Reabilitarea cazanelor si a turbinelor, 
inclusiv inlocuirea acestora, acolo unde se 
justifica;  

 Introducerea unui sistem imbunatatit de 
contorizare;  

 Reabilitarea depozitelor de zgura si cenusa 
neconforme ;  

 Reabilitarea retelelor de distributie a apei 
calde si a caldurii (inclusiv reproiectarea 
retelelor daca acest lucru este justificat din 
ratiuni de cost –eficienta);  

 Asistenta tehnica pentru pregatirea 
proiectului, elaborarea studiilor de optiuni, 
managementul, supervizarea lucrarilor si 
publicitatea proiectului, inclusiv campanii de 
constientizare a publicului. 

_ _ Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

M
inisterul M

ediului  

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. 

_ _ Nedetermi
nat 

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 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Imbunatatirea si 
dezvoltarea 
infrastructurii legate de 
dezvoltarea si 
adaptarea agriculturii 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 125, 
submasura 125 a) 

 

-Cresterea eficientei 
activitatii agricole prin 
imbunatatirea 
aprovizionarii cu input-
uri si o mai buna 
valorificare a 
produselor rezultate;  
- Diminuarea riscului si 
incertitudinii in 
agricultura prin 
reducerea incidentei 
fenomenelor naturale 
(seceta, inundatii, 
eroziunea solului etc.); 
- Ameliorarea calitatii 
mediului si diminuarea 
surselor de poluare. 

- unitatile administrativ-
teritoriale detinatoare de 
terenuri agricole si/ sau de 
infrastructura de acces la 
exploatatiile agricole, prin 
reprezentantii lor legali; 
- Asociatii de Dezvoltare 
Intercomunitara (ADI) 
detinatoare de terenuri agricole 
si/ sau de infrastructura de 
acces la exploatatiile agricole; 
- Organizatii/ federatii de 
utilitate publica ale 
proprietarilor/ detinatorilor de 
terenuri agricole. 

A. Infrastructura rutiera agricola - construirea si/ 
sau modernizarea drumurilor de acces, poduri si 
podete, drumurilor agricole de exploatatie; 
B. Sisteme de irigatii - modernizare si/ sau 
retehnologizare, inclusiv lucrari pentru statiile de 
pompare, de contorizare. Sunt eligibile si lucrarile 
pentru statiile de pompare, dispecerizare, 
monitorizare si contorizare a apei si energiei 
electrice. 
C. Sisteme de desecare si drenaj si alte lucrari de 
imbunatatiri funciare - modernizare si/ sau 
retehnologizare; 
D. Lucrari de corectare a torentilor situate in 
fondul funciar agricol. 

Suma 
maxima 
nerambursa
bila care 
poate fi 
acordata 
pentru 
finantarea 
unui proiect 
este de 
1.500.000 
Euro.  
 
 

0% pentru 
investitiile 
de utilitate 
publica care 
deservesc 
intreaga 
comunitate.  
 
25% pentru 
investitiile 
de utilitate 
publica, 
care 
deservesc o 
parte din 
comunitate. 

Proiectele 
se depun 
in 
perioada 
15 martie 
- 15 
aprilie 
2010. 

http://w
w

w
.apdrp.ro/content.aspx?item

=1843
&lang=R

O
  

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Imbunatatirea si 
dezvoltarea 
infrastructurii legate de 
dezvoltarea si 
adaptarea silviculturii 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 125, 
submasura 125 b) 

 

Dezvoltarea 
infrastructurii padurii in 
vederea asigurarii 
competitivitatii 
sectorului forestier; 
- Diminuarea riscului 
incidentei fenomenelor 
naturale periculoase 
asupra padurii. 

- proprietari/detinatori (cu drept 
de administrare) privati de 
padure, persoane fizice si 
juridice; 
- asociatii de proprietari / 
detinatori privati de padure; 
- unitati administrativ-teritoriale 
detinatoare de padure; 
- Asociatii de Dezvoltare 
Intercomunitara (ADI) 
detinatoare de padure; 
- Administratorul fondului 
forestier de stat - Regia 
Nationala a Padurilor - 
ROMSILVA, prin unitatile si 
filialele din structura sa. 

A. Infrastructura rutiera forestiera - construirea si/ 
sau modernizarea drumurilor forestiere, inclusiv 
poduri si podete, lucrari de aparare - consolidare, 
lucrari de siguranta circulatiei (parapeti), 
semnalizare si avertizare;  
B. Infrastructura feroviara forestiera - construirea 
si modernizarea terasamentelor si calea de rulare, 
inclusiv poduri si podete, lucrari de aparare - 
consolidare, tunele, lucrari de semnalizare si 
avertizare;  
C. Instalatii de transport pe cablu (funiculare). In 
cadrul acestei masuri sunt eligibile numai 
instalatiile permanente de transport pe cablu;  
D. Lucrari de corectare a torentilor, situate in 
padure - construirea barajelor, digurilor, canalelor 
sau alte asemenea lucrari. 

Suma 
maxima 
nerambursa
bila care 
poate fi 
acordata 
pentru 
finantarea 
unui proiect 
este de 
1.500.000 
Euro.  
 
 

0% pentru 
investitiile 
de utilitate 
publica care 
deservesc 
intreaga 
comunitate.  
 
 
25% pentru 
investitiile 
de utilitate 
publica, 
care 
deservesc o 
parte din 
comunitate. 

Proiectele 
se depun 
in 
perioada 
15 martie 
- 15 
aprilie 
2010. 

http://w
w

w
.apdrp.ro/content.aspx?item

=1843
&lang=R

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

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Energie Inteligenta 
Europa - apel 2010 
 
NOU! 

- a promova eficienta 
energetica si utilizarea 
rationala a resurselor 
energetice; 
- a promova si noi 
surse de energie 
regenerabila si a 
sprijini diversificarea; 
- a promova eficienta 
energetica si utilizarea 
de noi surse de 
energie regenerabile in 
transporturi. 

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

Actiunile sprijinite in cadrul programului vor avea 
un impact semnificativ la nivel european si cea 
mai larga posibila relevanta pentru cetatenii 
europeni si a politicilor. 
 
Activitatile care fac obiectul cererii de propuneri 
pot lua forma de: 
- proiecte; 
- constituire de noi centre locale si regionale, 
agentii de gestionare a energiei. 

- Minim 25% 24 iunie 
2010 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_
proposals/index_en.htm

  

Uniunea 
Europeana 

Programul de sprijinire 
a politicii in domeniul 
tehnologiilor informatiei 
si comunicatiilor 

PROGRAMUL 
CADRU PENTRU 
COMPETITIVITATE SI 
INOVARE (CIP) 

 

Obiectivul general al 
acestui program il 
reprezinta accelerarea 
gradului de dezvoltare 
a unei societati 
informationale 
inovative, competitive 
si sustenabile. 

Institutiile publice, organizatiile 
internationale, centrele de 
cercetare sau universitatile. 

Vor primi finantare in cadrul acestui apel de 
proiecte urmatoarele tipuri de servicii: 
 
- e-government; 
 
- e-inclusion; 
 
- e-health; 
 
- biblioteci digitale. 

Variabila Minim 50% 1 iunie 
2010 

http://ec.europa.eu/inform
ation_s

ociety/activities/ict_psp/index_en.
htm
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 1 – 
Sprijinirea proiectelor 
culturale  
 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre 
operatorii culturali din 
statele participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ. 
 
Tarile participante la Program: 
statele membre ale UE, 
Croatia, Turcia, Serbia, Fosta 
Republica Iugoslava a 
Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, 
Islanda) 
 

Componenta 1.1 - Proiecte multianuale de 
cooperare: proiecte care cuprind un numar de 
activitati culturale multianuale care au drept scop 
realizarea unei cooperari durabile si structurate 
intre operatorii culturali. Proiectele pot fi de tip 
sectorial sau transsectorial si trebuie sa urmeze 
un obiectiv global comun, bazat pe un acord de 
cooperare.  
Componenta 1.2.1 - Proiecte de cooperare: 
proiecte culturale sectoriale sau transsectoriale de 
o durata mai scurta si de o amploare mai mica, al 
caror obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea 
unei cooperari pe termen lung intre operatori 
culturali.  
Componenta 1.2.2. - Traduceri literare ale 
operelor  de fictiune, indiferent de genul literar 
(romane, basme, nuvele, piese de teatru, poezie, 
comedie etc.) ai caror autori sunt cetateni sau 
rezidenti ai unei tari participante la Program; 
limbile eligibile sunt limbile oficiale ale tarilor 
participante la Program si limbile moarte. 
Componenta 1.3 - Proiecte de cooperare cu tari 
terte. Proiectele eligibile sunt cele de cooperare 
culturala intre tari care participa la Program si tari 
tertecare au incheiat acorduri de asociere sau de 
cooperare cu UE.  

C. 1.1. : 
200.000 –
500.000 
euro / an,  
 
C. 1.2.1. : 
50.000 –
200.000 
euro / 
proiect,  
 
C. 1.2.2: 
2.000 –
60.000 
euro,  
 
C.1.3.: 
50.000 –
200.000  
euro/ 
proiect 
 

Minim 50% C. 1.1. si 
1.2.1:  
1 
octombrie 
al fiecarui 
an,  
 
C. 1.2.2: 1 
februarie 
al fiecarui 
an,  
 
C. 1.3:  
1 mai al 
fiecarui an 
 

(pâna in 
2013 
inclusiv) 
 

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si C
ultura (EAC

E
A) 

– Program
ul C

ultura 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm    
Punctul de C

ontact C
ultural al R

om
âniei 

http://w
w

w
.cultura2007.ro    



Catalogul surselor de finantare 
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE 

Pagina 10 din 13                               8 Aprilie 2010 

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

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

 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre 
operatorii culturali din 
statele participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
In cadrul acestei componente 
sunt eligibile patru categorii de 
organizatii: ambasadori, retele 
de advocacy, festivaluri si 
structuri de sprijinire a politicii 
Agendei europene pentru 
cultura.   

Este sprijinita cooperarea culturala intre operatorii 
culturali din statele participante la Program, cu 
scopul de a incuraja emergenta cetateniei 
europene. 
 
Tarile participante la Program: statele membre ale 
UE, Croatia, Turcia, Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, Islanda) 
 
Sunt eligibile costurile operationale 
corespunzatoare desfasurarii activitatilor curente 
ale organizatiilor beneficiare. 
 

Minim 
100.000 – 
maxim 
600.000 
euro pe an 
 
 

Minim 20%  
 

1 
noiembrie 
al fiecarui 
an– 
pentru 
subventii 
anuale 
1 
noiembrie 
2010 – 
pentru 
partneriat
e-cadru 
pe 3 ani 
cu 
Comisia 
European
a 

Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.ht
m

  
http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/docum

t
/

lt
id

df

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 3 - 
Sprijinirea 
activitatilor de 
analiza, colectarii si 
difuzarii informatiilor, 
precum si optimizarii 
impactului 
proiectelor din 
domeniul cooperarii 
culturale 

 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre 
operatorii culturali din 
statele participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 
 
 
 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
Tarile participante la Program: 
statele membre ale UE, 
Croatia, Turcia, Serbia, Fosta 
Republica Iugoslava a 
Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, 
Islanda) 
 

- activitati de analiza si de difuzare care ajuta la 
colectarea si cercetarea rezultatelor, inclusiv 
finantarea Punctelor de Contact Cultural din 
statele participante la Program; 
 
- studii si analize in domeniul cooperarii culturale 
europene si in cel al dezvoltarii de politici culturale 
europene; 
 
- colectarea si difuzarea informatiilor si activitatile 
al caror obiectiv este optimizarea impactului 
proiectelor. 
 

_ _ _ 

C
om

isia Europeana – D
G

 Educatie si C
ultura 

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
  

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual 
si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

  



Catalogul surselor de finantare 
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE 

Pagina 11 din 13                               8 Aprilie 2010 

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Programul Tineret in 
Actiune 2007-2013 
 
 

-promovarea cetateniei 
active in randul 
tinerilor, in general, si a 
cetateniei lor 
europene, in particular; 
 
- dezvoltarea 
solidaritatii si 
promovarea tolerantei 
intre tineri, in special in 
vederea consolidarii 
coeziunii sociale in 
Uniunea Europeana; 
 
- favorizarea intelegerii 
reciproce intre tinerii 
din diferite tari. 

- organizatii fara scop lucrativ 
sau organizatii non-
guvernamentale; 
 
- organisme publice locale, 
regionale; 
 
- grupuri informale de tineri; 
 
- organisme care activeaza la 
nivel european in domeniul 
tineretului; 
 
- organizatii internationale fara 
scop lucrativ; 
 
- organizatii cu scop lucrativ 
care organizeaza evenimente in 
domeniul tineretului, sportului 
sau culturii. 

Actiuni:  
 1. Tineri pentru Europa 
- sustine schimburile de tineri pentru a le amplifica 
mobilitatea, 
- sustine initiativele, proiectele si activitile privind 
participarea la viata democratica a tinerilor, pentru 
a dezvolta cetatenia si intelegerea reciproca in 
rândul tineretului. 
2. Serviciul European de Voluntariat 
- sustine participarea tinerilor la varii forme de 
activitati de voluntariat, atât in interiorul, cât si in 
exteriorul UE. 
3. Tinerii in lume 
- sustine schimburi de tineri si persoane active in 
domeniul tineretului si in organizatii de tineret, 
-sustine initiative care consolideaza intelegerea 
reciproca, solidaritatea si toleranta in rândul 
tinerilor, precum si dezvoltarea cooperarii in 
domeniul tineretului si societatii civile . 
4. Sisteme de Sustinere pentru Tineri 
- sustine organisme active, in domeniul tineretului, 
la nivel european. 
5. Sustinerea Cooperarii Europene in domeniul 
tineretului 
-organizarea unui dialog structurat intre diversii 
actori in domeniul tineretului, 
-sustine seminarii privind tineretul, pe teme 
sociale, culturale si politice de interes pentru tineri, 
-contribuie la dezvoltarea cooperarii in domeniul 
politicilor privind  tinerii. 

Programul 
are un 
buget 
general de 
885 
milioane 
EUR pentru 
perioada 
2007-2013. 

- Data de 
incepere 
a 
proiectului
: 
- 1 mai - 
30 
septembri
e: 1 
februarie 
termen 
limita; 
- 1 iulie - 
30 
noiembrie
: 1 aprilie 
termen 
limita; 
- 1 
septembri
e - 31 
ianuarie: 
1 iunie 
termen 
limita; 
- 1 
decembri
e - 30 
aprilie: 1 
septembri
e termen 
limita; 
- 1 
februarie - 
31 iulie: 1 
noiembrie 
termen 
limita. 

http://w
w

w
.anpcdefp.ro/program

e/tineret/referinta/index_s.htm
l#docum

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

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Europa pentru 
cetateni 2007-2013  

 

- promovarea 
actiunilor, a 
dezbaterilor si a 
reflectiei in legatura cu 
cetatenia europeana si 
democratia, valorile 
comune, istoria si 
cultura comuna; 
-incurajarea 
interactiunii intre 
cetateni si organizatiile 
societatii civile din 
toate tarile participante, 
contribuind la dialogul 
intercultural si aducand 
in prim plan atat 
diversitatea, cat si 
unitatea Europei. 

Autoritati si organizatii locale 
 
Organizatii de cercetare a 
politicii publice europene 
 
Grupuri de cetateni 
 
Organizatii non-
guvernamentale 
 
Sindicate 
 
Institutii de invatamant 
 
Organizatii active din domeniul 
voluntariatului, sportului pentru 
amatori 

Prezenta cerere de propuneri acopera 
urmatoarele actiuni din cadrul programului 
"Europa pentru cetateni": 
Actiunea 1 - "Cetateni activi pentru Europa"; 
Actiunea 2 - "Societatea civila activa in Europa"; 
Actiunea 4 - "Memoria europeana activa". 
 
Bugetul prevazut pe 2010 pentru urmatoarele 
actiuni: 
 
Actiunea 1: Masura 1.1 - Intruniri ale cetatenilor in 
contextul infratirii intre orase - 7 000 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 1.2 - Crearea de retele 
tematice intre orasele infratite - 5 165 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.1 - Proiecte cetatenesti - 1 
500 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.2 - Masuri de sprijin - 1 535 
000 EUR; 
Actiunea 2: Masura 3 - Sprijin pentru proiectele 
initiate de organizatiile societatii civile - 3 400 000 
EUR; 
Actiunea 4 - Memoria europeana activa - 1 800 
000 EUR. 

- - Masura 
1.1 - 1 
februarie, 
 1 iunie, 1 
septembri
e 
 
Masura 
1.2 - 1 
februarie, 
 1 
septembri
e 
 
Masura 
2.1 - 1 
iunie 
 
Masura 
2.2 - 1 
iunie; 
 
Masura 3 
- 15 feb 
 
Actiunea 
4 - 30 
aprilie. 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/program
m

e/docum
ents/EAC

E
A

_2008_0185_R
O

.pdf    

Uniunea 
Europeana 

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

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

 distribuirea si promovarea lucrarilor 
audiovizuale europene;  

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

- - 31 
decembri
e 2013 

http://ec.europa.eu/info
rm

ation_society/m
edia/

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

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Safer Internet 2010 

 

Sa promoveze o 
utilizare mai sigura a 
Internetului si a altor 
tehnologii de 
comunicare, in vederea 
educarii utilizatorilor. 

Autoritati locale si regionale, 
centre de formare, centre de 
cercetare, universitati, scoli, 
asociatii, organizatii 
internationale, ONG-uri. 

Teme ale apelului: 
 

- informarea publicului; 
- lupta impotriva continuturilor ilicite si a 
componentelor online prejudiciabile;  
- promovarea unui mediu online mai sigur; 
- crearea unei baze de cunostinte. 
 
 

Printre actiunile finantate: 
 
- crearea de centre pentru un internet mai sigur in 
toata Europa pentru coordonarea activitatilor si 
regruparea diferitilor actori implicati, in vederea 
garantarii luarii de masuri si facilitarii transferului 
de cunostinte;  
 
- punerea in practica a unei retele tematice, in 
vederea favorizarii schimbului transnational 
sistematic, intre serviciile represive, a celor mai 
bune practici in materie de lupta impotriva 
producerii si difuzarii online a continuturilor cu 
caracter pédo-pornografic in Europa si in lume;  
 
- intarirea analizei continuturilor ilicite; 
 
- stimularea si coordonarea activitatilor de 
cercetare in materie de utilizare a noilor media 
pentru copii. 

_ Minim 25 % 27 mai 
2010 

http://ec.europa.eu/inform
ation_society/activities/sip/funding/projects/ind

ex_en.htm
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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 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei  

Reabilitarea 
/modernizarea / 
dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 3,  
DMI 3.2) 

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

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

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

 Modernizarea/ extinderea cladirilor pentru 
infintarea de noi centre sociale; 

 Modernizarea utilitatilor generale si 
specifice ale centrelor sociale; 

 Crearea/ modernizarea facilitatilor de acces 
pentru persoane cu dizabilitati; 

 Amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul 
centrelor sociale; 

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

Valoarea 
totala a 
proiectului
: 
 
minim 
350.000 
Lei 
 
maxim 
3.500.000 
Lei 

minim 2% Cerere 
deschisa de 
proiecte cu 
depunere 
continua 

Agentiile pentru 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) 
 
 
 
 

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

Autoritati ale administratiei 
publice locale; 

 
ONG-uri; 

 
Parteneriat intre autoritati ale 
administratiei publice locale; 

 
Parteneriat intre autoritati ale 
administratiei publice locale  si 
ONG-uri. 

- marketing prin internet si prin alte mijloace 
electronice (CD/DVD); 
- participarea la targuri si alte expozitii de turism 
in tara; 
- organizare de evenimente si misiuni cu rol in 
cresterea circulatiei turistice in Romania sau cu 
impact in cresterea notorietatii Romaniei ca 
destinatie turistica, in tara; 
- activitati de marketing direct; 
- activitati de promovare prin intermediul 
posturilor de televiziune care realizeaza emisiuni 
de turism sau alte emisiuni cu impact in 
cresterea circulatiei turistice in Romania, 
cresterea notorietatii destinatiilor turistice 
romanesti sau constientizarea importantei 
turismului romanesc; 
- actiuni generale de publicitate si reclama a 
destinatiilor turistice romanesti si a produselor 
turistice romanesti. 

Valoarea 
totala a 
proiectului 
este 
cuprinsa 
intre 
minim 
170.000 si 
maxim 
1.000.000 
lei. 

2% Cererile de 
finantare pot fi 
depuse 
continuu 
incepand cu 
data de 11 
ianuarie 2010. 

http://w
w

w
.inforegio.ro./index.php?page=PU

B
LIC

A
TIO

N
S_G

U
ID

E_D
O

C
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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 
program 

Guvernul 
României 

Programul pentru 
sustinerea 
mestesugurilor si 
artizanatului 
 
NOU! 
 

Stimularea dezvoltarii 
mestesugurilor si a 
micii industrii din 
România, a intaririi 
clasei de mici 
mestesugari, care isi 
desfasoara activitatea 
individual sau organizat 
prin intermediul 
asociatiilor ori al altor 
organizatii, in special in 
localitatile rurale, dar si 
in cele urbane.  

Societatile comerciale, 
societatile cooperative, 
persoanele fizice autorizate 
care desfasoara activitati 
economice in mod 
independent, intreprinderile 
individuale, intreprinderile 
familiale  si asociatiile 
profesionale sau fundatiile 

- participari la târguri si expozitii internationale, 
organizate in strainatate, cu stand propriu sau in 
asociere cu alti operatori economici; 
-participari la târguri si expozitii, organizate in 
tara, cu stand propriu sau in asociere cu alti 
operatori economici; 
-elaborarea si productia de materiale tiparite de 
promovare a operatorului economic si pe suport 
electronic, redactate in limba româna si cel putin 
intr-o limba de circulatie internationala; 
-realizarea unui site pentru prezentarea activitatii 
solicitantului si a produselor sau serviciilor 
promovate; 
-achizitionarea de calculatoare tip PC si/sau 
sisteme portabile precum si licenta sistemului de 
operare; 
-achizitionarea de diverse scule, dispozitive, 
echipamente, utilaje, masini, necesare pentru 
desfasurarea activitatii; etc 

Maxim 
50.000 lei  

Minim 10% 11 aprilie 
2010 

http://w
w

w
.aippim

m
.ro/articol/program

e/progr
am

e-2010/program
ul-national-m

ultianual-pe-
perioada-2002---2012-pentru-sustinerea-
m

estesugurilor-si-artizanatului  

Guvernul 
Romaniei 

(Institutul 
Cultural 
Roman) 

Programul Cantemir – 
Sectiunea Festival 

 

Institutul Cultural 
Român isi propune sa 
sustina participari 
românesti la festivaluri 
importante care au loc 
in strainatate, cu scopul 
de a asigura culturii 
române o mai buna 
vizibilitate si de a 
creste accesul 
publicului de 
specialitate la creatia 
româneasca 
contemporana de 
calitate, precum si 
pentru integrarea 
acesteia in circuitele 
internationale. 

a. persoane fizice, artisti sau 
creatori, cu cetatenie româna, 
care au implinit vârsta de 18 
ani; 

b. grupuri artistice, fara 
personalitate juridica, 
constituite din persoane fizice, 
artisti sau creatori, cu 
cetatenie româna, care au 
implinit vârsta de 18 ani; 

c. persoane juridice de drept 
public sau privat,  infiintate in 
conditiile legii române. 

Finantarea se poate acorda pentru participarea 
la festivaluri internationale care: 

- se desfasoara in strainatate; 
- sunt dedicate artistilor profesionisti;  
- invita artisti sau organizatii culturale sa ia 

parte la festival, ca urmare a unei selectii 
realizate de catre juriul festivalului.  

 
 
Este eligibil solicitantul care a fost selectat si 
invitat, in mod oficial, in vederea participarii la 
festival de catre un juriu special constituit in 
acest sens de catre Festival (este obligatorie 
prezentarea scrisorii de invitatie din partea 
festivalului). 

Maxim 
25.000 lei 

Minim 10% 15 noiembrie 
2010 

http://w
w

w
.program

ulcantem
ir.ro/festival.ph

p  
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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 
program 

Uniunea 
Europeana 

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

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

 distribuirea si promovarea lucrarilor 
audiovizuale europene;  

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

- - 31 decembrie 
2013 

http://ec.europa.e
u/inform

ation_soc
iety/m

edia/index_
en.htm

 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 1 – 
Sprijinirea proiectelor 
culturale  
 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ. 
 
Tarile participante la Program: 
statele membre ale UE, 
Croatia, Turcia, Serbia, Fosta 
Republica Iugoslava a 
Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, 
Islanda) 
 

Componenta 1.1 - Proiecte multianuale de 
cooperare: proiecte care cuprind un numar de 
activitati culturale multianuale care au drept scop 
realizarea unei cooperari durabile si structurate 
intre operatorii culturali. Proiectele pot fi de tip 
sectorial sau transsectorial si trebuie sa urmeze 
un obiectiv global comun, bazat pe un acord de 
cooperare.  
Componenta 1.2.1 - Proiecte de cooperare: 
proiecte culturale sectoriale sau transsectoriale 
de o durata mai scurta si de o amploare mai 
mica, al caror obiectiv sa fie explorarea cailor in 
vederea unei cooperari pe termen lung intre 
operatori culturali.  
Componenta 1.2.2. - Traduceri literare ale 
operelor  de fictiune, indiferent de genul literar 
(romane, basme, nuvele, piese de teatru, poezie, 
comedie etc.) ai caror autori sunt cetateni sau 
rezidenti ai unei tari participante la Program; 
limbile eligibile sunt limbile oficiale ale tarilor 
participante la Program si limbile moarte (latina 
si greaca veche).  
Componenta 1.3 - Proiecte de cooperare cu tari 
terte. Proiectele eligibile sunt cele de cooperare 
culturala intre tari care participa la Program si tari 
terte care au incheiat acorduri de asociere sau 
de cooperare cu UE, sub rezerva existentei 
prevederilor care vizeaza domeniul cultural. 

C. 1.1. : 
200.000 –
500.000 
euro / an,  
 
C. 1.2.1. : 
50.000 –
200.000 
euro / 
proiect,  
 
C. 1.2.2: 
2.000 –
60.000 
euro,  
 
C.1.3.: 
50.000 –
200.000  
euro/ 
proiect 
 

Minim 50% C. 1.1. si 
1.2.1:  
1 octombrie al 
fiecarui an,  
 
C. 1.2.2: 1 
februarie al 
fiecarui an,  
 
C. 1.3:  
1 mai al 
fiecarui an  
 

(pâna in 2013 
inclusiv) 
 

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si C
ultura (EAC

E
A) – 

Program
ul C

ultura 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm    
Punctul de C

ontact C
ultural al R

om
âniei 

http://w
w

w
.cultura2007.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 
program 

Uniunea 
Europeana 

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

 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
In cadrul acestei componente 
sunt eligibile patru categorii de 
organizatii: ambasadori, retele 
de advocacy, festivaluri si 
structuri de sprijinire a politicii 
Agendei europene pentru 
cultura.   

Este sprijinita cooperarea culturala intre 
operatorii culturali din statele participante la 
Program, cu scopul de a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 
Tarile participante la Program: statele membre 
ale UE, Croatia, Turcia, Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, Islanda) 
 
Sunt eligibile costurile operationale 
corespunzatoare desfasurarii activitatilor curente 
ale organizatiilor beneficiare. 
 

Minim 
100.000 – 
maxim 
600.000 
euro pe 
an 
 
 

Minim 20%  
 

1 noiembrie al 
fiecarui an– 
pentru 
subventii 
anuale 
1 noiembrie 
2010 – pentru 
partneriate-
cadru pe 3 ani 
cu Comisia 
Europeana 

Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_e
n.htm

  
http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/do

t
/

lt
id

df

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 3 - 
Sprijinirea 
activitatilor de 
analiza, colectarii si 
difuzarii informatiilor, 
precum si optimizarii 
impactului proiectelor 
din domeniul 
cooperarii culturale 

 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 
 
 
 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
Tarile participante la Program: 
statele membre ale UE, 
Croatia, Turcia, Serbia, Fosta 
Republica Iugoslava a 
Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, 
Islanda) 
 

- activitati de analiza si de difuzare care ajuta la 
colectarea si cercetarea rezultatelor, inclusiv 
finantarea Punctelor de Contact Cultural din 
statele participante la Program; 
 
- studii si analize in domeniul cooperarii culturale 
europene si in cel al dezvoltarii de politici 
culturale europene; 
 
- colectarea si difuzarea informatiilor si activitatile 
al caror obiectiv este optimizarea impactului 
proiectelor. 
 

_ _ _ 

C
om

isia Europeana – D
G

 Educatie si C
ultura 

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
  

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual 
si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Programul Tineret in 
Actiune 2007-2013 
 
 

-promovarea cetateniei 
active in randul 
tinerilor, in general, si a 
cetateniei lor europene, 
in particular; 
 
- dezvoltarea 
solidaritatii si 
promovarea tolerantei 
intre tineri, in special in 
vederea consolidarii 
coeziunii sociale in 
Uniunea Europeana; 
 
- favorizarea intelegerii 
reciproce intre tinerii 
din diferite tari. 

- organizatii fara scop lucrativ 
sau organizatii non-
guvernamentale; 
 
- organisme publice locale, 
regionale; 
 
- grupuri informale de tineri; 
 
- organisme care activeaza la 
nivel european in domeniul 
tineretului; 
 
- organizatii internationale fara 
scop lucrativ; 
 
- organizatii cu scop lucrativ 
care organizeaza evenimente 
in domeniul tineretului, 
sportului sau culturii. 

Actiuni:  
 1. Tineri pentru Europa 
- sustine schimburile de tineri pentru a le 
amplifica mobilitatea, 
- sustine initiativele, proiectele si activitile privind 
participarea la viata democratica a tinerilor, 
pentru a dezvolta cetatenia si intelegerea 
reciproca in rândul tineretului. 
2. Serviciul European de Voluntariat 
- sustine participarea tinerilor la varii forme de 
activitati de voluntariat, atât in interiorul, cât si in 
exteriorul UE. 
3. Tinerii in lume 
- sustine schimburi de tineri si persoane active in 
domeniul tineretului si in organizatii de tineret, 
-sustine initiative care consolideaza intelegerea 
reciproca, solidaritatea si toleranta in rândul 
tinerilor, precum si dezvoltarea cooperarii in 
domeniul tineretului si societatii civile . 
4. Sisteme de Sustinere pentru Tineri 
- sustine organisme active, in domeniul 
tineretului, la nivel european. 
5. Sustinerea Cooperarii Europene in domeniul 
tineretului 
-organizarea unui dialog structurat intre diversii 
actori in domeniul tineretului, 
-sustine seminarii privind tineretul, pe teme 
sociale, culturale si politice de interes pentru 
tineri, 
-contribuie la dezvoltarea cooperarii in domeniul 
politicilor privind  tinerii. 

Programul 
are un 
buget 
general 
de 885 
milioane 
EUR 
pentru 
perioada 
2007-
2013. 

- Data de 
incepere a 
proiectului: 
- 1 mai - 30 
septembrie: 1 
februarie 
termen limita;
- 1 iulie - 30 
noiembrie: 1 
aprilie termen 
limita; 
- 1 septembrie 
- 31 ianuarie: 
1 iunie termen 
limita; 
- 1 decembrie 
- 30 aprilie: 1 
septembrie 
termen limita;
- 1 februarie - 
31 iulie: 1 
noiembrie 
termen limita. 

http://w
w

w
.anpcdefp.ro/program

e/tineret/referinta/index_s.htm
l#docum

ente_sup
ort  
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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 
program 

Uniunea 
Europeana 

Europa pentru 
cetateni 2007-2013  

 

- promovarea actiunilor, 
a dezbaterilor si a 
reflectiei in legatura cu 
cetatenia europeana si 
democratia, valorile 
comune, istoria si 
cultura comuna; 
-incurajarea 
interactiunii intre 
cetateni si organizatiile 
societatii civile din toate 
tarile participante, 
contribuind la dialogul 
intercultural si aducand 
in prim plan atat 
diversitatea, cat si 
unitatea Europei. 

Autoritati si organizatii locale 
 
Organizatii de cercetare a 
politicii publice europene 
 
Grupuri de cetateni 
 
Organizatii non-
guvernamentale 
 
Sindicate 
 
Institutii de invatamant 
 
Organizatii active din 
domeniul voluntariatului, 
sportului pentru amatori 

Prezenta cerere de propuneri acopera 
urmatoarele actiuni din cadrul programului 
"Europa pentru cetateni": 
Actiunea 1 - "Cetateni activi pentru Europa"; 
Actiunea 2 - "Societatea civila activa in Europa"; 
Actiunea 4 - "Memoria europeana activa". 
 
Bugetul prevazut pe 2010 pentru urmatoarele 
actiuni: 
 
Actiunea 1: Masura 1.1 - Intruniri ale cetatenilor 
in contextul infratirii intre orase - 7 000 000 EUR;
Actiunea 1: Masura 1.2 - Crearea de retele 
tematice intre orasele infratite - 5 165 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.1 - Proiecte cetatenesti - 1 
500 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.2 - Masuri de sprijin - 1 
535 000 EUR; 
Actiunea 2: Masura 3 - Sprijin pentru proiectele 
initiate de organizatiile societatii civile - 3 400 
000 EUR; 
Actiunea 4 - Memoria europeana activa - 1 800 
000 EUR.

- - Masura 1.1 - 1 
februarie, 
 1 iunie, 1 
septembrie 
 
Masura 1.2 - 1 
februarie, 
 1 septembrie 
 
Masura 2.1 - 1 
iunie 
 
Masura 2.2 - 1 
iunie; 
 
Masura 3 - 15 
feb 
 
Actiunea 4 - 
30 aprilie. 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/program
m

e/docum
ents/EAC

E
A_2008_0185_R

O
.pdf    

Uniunea 
Europeana 

Energie Inteligenta 
Europa - apel 2010 
 
NOU! 

- a promova eficienta 
energetica si utilizarea 
rationala a resurselor 
energetice; 
- a promova si noi 
surse de energie 
regenerabila si a sprijini 
diversificarea; 
- a promova eficienta 
energetica si utilizarea 
de noi surse de energie 
regenerabile in 
transporturi. 

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

Actiunile sprijinite in cadrul programului vor avea 
un impact semnificativ la nivel european si cea 
mai larga posibila relevanta pentru cetatenii 
europeni si a politicilor. 
 
Activitatile care fac obiectul cererii de propuneri 
pot lua forma de: 
- proiecte; 
- constituire de noi centre locale si regionale, 
agentii de gestionare a energiei. 

- Minim 25% 24 iunie 2010 http://ec.europa.eu/energy/intel
ligent/call_for_proposals/index
_en.htm
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Safer Internet 2010 

 

Sa promoveze o 
utilizare mai sigura a 
Internetului si a altor 
tehnologii de 
comunicare, in vederea 
educarii utilizatorilor. 

Autoritati locale si regionale, 
centre de formare, centre de 
cercetare, universitati, scoli, 
asociatii, organizatii 
internationale, ONG-uri. 

Teme ale apelului: 
 

- informarea publicului; 
- lupta impotriva continuturilor ilicite si a 
componentelor online prejudiciabile;  
- promovarea unui mediu online mai sigur; 
- crearea unei baze de cunostinte. 
 
 

Printre actiunile finantate: 
 
- crearea de centre pentru un internet mai sigur 
in toata Europa pentru coordonarea activitatilor si 
regruparea diferitilor actori implicati, in vederea 
garantarii luarii de masuri si facilitarii transferului 
de cunostinte;  
 
- punerea in practica a unei retele tematice, in 
vederea favorizarii schimbului transnational 
sistematic, intre serviciile represive, a celor mai 
bune practici in materie de lupta impotriva 
producerii si difuzarii online a continuturilor cu 
caracter pédo-pornografic in Europa si in lume;  
 
- intarirea analizei continuturilor ilicite; 
 
- stimularea si coordonarea activitatilor de 
cercetare in materie de utilizare a noilor media 
pentru copii. 

_ Minim 25 % 27 mai 2010 http://ec.europa.eu/inform
ation_society/activities/sip/funding/projects/ind

ex_en.htm
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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 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei  

Reabilitarea 
/modernizarea / 
dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 3,  
DMI 3.2) 

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

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

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

 Modernizarea/ extinderea cladirilor pentru 
infintarea de noi centre sociale; 

 Modernizarea utilitatilor generale si 
specifice ale centrelor sociale; 

 Crearea/ modernizarea facilitatilor de acces 
pentru persoane cu dizabilitati; 

 Amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul 
centrelor sociale; 

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

Valoarea 
totala a 
proiectului
: 
 
minim 
350.000 
Lei 
 
maxim 
3.500.000 
Lei 

minim 2% Cerere 
deschisa de 
proiecte cu 
depunere 
continua 

Agentiile pentru 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) 
 
 
 
 

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

Autoritati ale administratiei 
publice locale; 

 
ONG-uri; 

 
Parteneriat intre autoritati ale 
administratiei publice locale; 

 
Parteneriat intre autoritati ale 
administratiei publice locale  si 
ONG-uri. 

- marketing prin internet si prin alte mijloace 
electronice (CD/DVD); 
- participarea la targuri si alte expozitii de turism 
in tara; 
- organizare de evenimente si misiuni cu rol in 
cresterea circulatiei turistice in Romania sau cu 
impact in cresterea notorietatii Romaniei ca 
destinatie turistica, in tara; 
- activitati de marketing direct; 
- activitati de promovare prin intermediul 
posturilor de televiziune care realizeaza emisiuni 
de turism sau alte emisiuni cu impact in 
cresterea circulatiei turistice in Romania, 
cresterea notorietatii destinatiilor turistice 
romanesti sau constientizarea importantei 
turismului romanesc; 
- actiuni generale de publicitate si reclama a 
destinatiilor turistice romanesti si a produselor 
turistice romanesti. 

Valoarea 
totala a 
proiectului 
este 
cuprinsa 
intre 
minim 
170.000 si 
maxim 
1.000.000 
lei. 

2% Cererile de 
finantare pot fi 
depuse 
continuu 
incepand cu 
data de 11 
ianuarie 2010. 

http://w
w

w
.inforegio.ro./index.php?page=PU

B
LIC

A
TIO

N
S_G

U
ID

E_D
O

C
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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 
program 

Guvernul 
României 

Programul pentru 
sustinerea 
mestesugurilor si 
artizanatului 
 
NOU! 
 

Stimularea dezvoltarii 
mestesugurilor si a 
micii industrii din 
România, a intaririi 
clasei de mici 
mestesugari, care isi 
desfasoara activitatea 
individual sau organizat 
prin intermediul 
asociatiilor ori al altor 
organizatii, in special in 
localitatile rurale, dar si 
in cele urbane.  

Societatile comerciale, 
societatile cooperative, 
persoanele fizice autorizate 
care desfasoara activitati 
economice in mod 
independent, intreprinderile 
individuale, intreprinderile 
familiale  si asociatiile 
profesionale sau fundatiile 

- participari la târguri si expozitii internationale, 
organizate in strainatate, cu stand propriu sau in 
asociere cu alti operatori economici; 
-participari la târguri si expozitii, organizate in 
tara, cu stand propriu sau in asociere cu alti 
operatori economici; 
-elaborarea si productia de materiale tiparite de 
promovare a operatorului economic si pe suport 
electronic, redactate in limba româna si cel putin 
intr-o limba de circulatie internationala; 
-realizarea unui site pentru prezentarea activitatii 
solicitantului si a produselor sau serviciilor 
promovate; 
-achizitionarea de calculatoare tip PC si/sau 
sisteme portabile precum si licenta sistemului de 
operare; 
-achizitionarea de diverse scule, dispozitive, 
echipamente, utilaje, masini, necesare pentru 
desfasurarea activitatii; etc 

Maxim 
50.000 lei  

Minim 10% 11 aprilie 
2010 

http://w
w

w
.aippim

m
.ro/articol/program

e/progr
am

e-2010/program
ul-national-m

ultianual-pe-
perioada-2002---2012-pentru-sustinerea-
m

estesugurilor-si-artizanatului  

Guvernul 
Romaniei 

(Institutul 
Cultural 
Roman) 

Programul Cantemir – 
Sectiunea Festival 

 

Institutul Cultural 
Român isi propune sa 
sustina participari 
românesti la festivaluri 
importante care au loc 
in strainatate, cu scopul 
de a asigura culturii 
române o mai buna 
vizibilitate si de a 
creste accesul 
publicului de 
specialitate la creatia 
româneasca 
contemporana de 
calitate, precum si 
pentru integrarea 
acesteia in circuitele 
internationale. 

a. persoane fizice, artisti sau 
creatori, cu cetatenie româna, 
care au implinit vârsta de 18 
ani; 

b. grupuri artistice, fara 
personalitate juridica, 
constituite din persoane fizice, 
artisti sau creatori, cu 
cetatenie româna, care au 
implinit vârsta de 18 ani; 

c. persoane juridice de drept 
public sau privat,  infiintate in 
conditiile legii române. 

Finantarea se poate acorda pentru participarea 
la festivaluri internationale care: 

- se desfasoara in strainatate; 
- sunt dedicate artistilor profesionisti;  
- invita artisti sau organizatii culturale sa ia 

parte la festival, ca urmare a unei selectii 
realizate de catre juriul festivalului.  

 
 
Este eligibil solicitantul care a fost selectat si 
invitat, in mod oficial, in vederea participarii la 
festival de catre un juriu special constituit in 
acest sens de catre Festival (este obligatorie 
prezentarea scrisorii de invitatie din partea 
festivalului). 

Maxim 
25.000 lei 

Minim 10% 15 noiembrie 
2010 

http://w
w

w
.program

ulcantem
ir.ro/festival.ph

p  
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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 
program 

Uniunea 
Europeana 

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

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

 distribuirea si promovarea lucrarilor 
audiovizuale europene;  

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

- - 31 decembrie 
2013 

http://ec.europa.e
u/inform

ation_soc
iety/m

edia/index_
en.htm

 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 1 – 
Sprijinirea proiectelor 
culturale  
 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ. 
 
Tarile participante la Program: 
statele membre ale UE, 
Croatia, Turcia, Serbia, Fosta 
Republica Iugoslava a 
Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, 
Islanda) 
 

Componenta 1.1 - Proiecte multianuale de 
cooperare: proiecte care cuprind un numar de 
activitati culturale multianuale care au drept scop 
realizarea unei cooperari durabile si structurate 
intre operatorii culturali. Proiectele pot fi de tip 
sectorial sau transsectorial si trebuie sa urmeze 
un obiectiv global comun, bazat pe un acord de 
cooperare.  
Componenta 1.2.1 - Proiecte de cooperare: 
proiecte culturale sectoriale sau transsectoriale 
de o durata mai scurta si de o amploare mai 
mica, al caror obiectiv sa fie explorarea cailor in 
vederea unei cooperari pe termen lung intre 
operatori culturali.  
Componenta 1.2.2. - Traduceri literare ale 
operelor  de fictiune, indiferent de genul literar 
(romane, basme, nuvele, piese de teatru, poezie, 
comedie etc.) ai caror autori sunt cetateni sau 
rezidenti ai unei tari participante la Program; 
limbile eligibile sunt limbile oficiale ale tarilor 
participante la Program si limbile moarte (latina 
si greaca veche).  
Componenta 1.3 - Proiecte de cooperare cu tari 
terte. Proiectele eligibile sunt cele de cooperare 
culturala intre tari care participa la Program si tari 
terte care au incheiat acorduri de asociere sau 
de cooperare cu UE, sub rezerva existentei 
prevederilor care vizeaza domeniul cultural. 

C. 1.1. : 
200.000 –
500.000 
euro / an,  
 
C. 1.2.1. : 
50.000 –
200.000 
euro / 
proiect,  
 
C. 1.2.2: 
2.000 –
60.000 
euro,  
 
C.1.3.: 
50.000 –
200.000  
euro/ 
proiect 
 

Minim 50% C. 1.1. si 
1.2.1:  
1 octombrie al 
fiecarui an,  
 
C. 1.2.2: 1 
februarie al 
fiecarui an,  
 
C. 1.3:  
1 mai al 
fiecarui an  
 

(pâna in 2013 
inclusiv) 
 

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si C
ultura (EAC

E
A) – 

Program
ul C

ultura 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm    
Punctul de C

ontact C
ultural al R

om
âniei 

http://w
w

w
.cultura2007.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 
program 

Uniunea 
Europeana 

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

 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
In cadrul acestei componente 
sunt eligibile patru categorii de 
organizatii: ambasadori, retele 
de advocacy, festivaluri si 
structuri de sprijinire a politicii 
Agendei europene pentru 
cultura.   

Este sprijinita cooperarea culturala intre 
operatorii culturali din statele participante la 
Program, cu scopul de a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 
Tarile participante la Program: statele membre 
ale UE, Croatia, Turcia, Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, Islanda) 
 
Sunt eligibile costurile operationale 
corespunzatoare desfasurarii activitatilor curente 
ale organizatiilor beneficiare. 
 

Minim 
100.000 – 
maxim 
600.000 
euro pe 
an 
 
 

Minim 20%  
 

1 noiembrie al 
fiecarui an– 
pentru 
subventii 
anuale 
1 noiembrie 
2010 – pentru 
partneriate-
cadru pe 3 ani 
cu Comisia 
Europeana 

Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_e
n.htm

  
http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/do

t
/

lt
id

df

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 3 - 
Sprijinirea 
activitatilor de 
analiza, colectarii si 
difuzarii informatiilor, 
precum si optimizarii 
impactului proiectelor 
din domeniul 
cooperarii culturale 

 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 
 
 
 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
Tarile participante la Program: 
statele membre ale UE, 
Croatia, Turcia, Serbia, Fosta 
Republica Iugoslava a 
Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, 
Islanda) 
 

- activitati de analiza si de difuzare care ajuta la 
colectarea si cercetarea rezultatelor, inclusiv 
finantarea Punctelor de Contact Cultural din 
statele participante la Program; 
 
- studii si analize in domeniul cooperarii culturale 
europene si in cel al dezvoltarii de politici 
culturale europene; 
 
- colectarea si difuzarea informatiilor si activitatile 
al caror obiectiv este optimizarea impactului 
proiectelor. 
 

_ _ _ 

C
om

isia Europeana – D
G

 Educatie si C
ultura 

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
  

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual 
si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Programul Tineret in 
Actiune 2007-2013 
 
 

-promovarea cetateniei 
active in randul 
tinerilor, in general, si a 
cetateniei lor europene, 
in particular; 
 
- dezvoltarea 
solidaritatii si 
promovarea tolerantei 
intre tineri, in special in 
vederea consolidarii 
coeziunii sociale in 
Uniunea Europeana; 
 
- favorizarea intelegerii 
reciproce intre tinerii 
din diferite tari. 

- organizatii fara scop lucrativ 
sau organizatii non-
guvernamentale; 
 
- organisme publice locale, 
regionale; 
 
- grupuri informale de tineri; 
 
- organisme care activeaza la 
nivel european in domeniul 
tineretului; 
 
- organizatii internationale fara 
scop lucrativ; 
 
- organizatii cu scop lucrativ 
care organizeaza evenimente 
in domeniul tineretului, 
sportului sau culturii. 

Actiuni:  
 1. Tineri pentru Europa 
- sustine schimburile de tineri pentru a le 
amplifica mobilitatea, 
- sustine initiativele, proiectele si activitile privind 
participarea la viata democratica a tinerilor, 
pentru a dezvolta cetatenia si intelegerea 
reciproca in rândul tineretului. 
2. Serviciul European de Voluntariat 
- sustine participarea tinerilor la varii forme de 
activitati de voluntariat, atât in interiorul, cât si in 
exteriorul UE. 
3. Tinerii in lume 
- sustine schimburi de tineri si persoane active in 
domeniul tineretului si in organizatii de tineret, 
-sustine initiative care consolideaza intelegerea 
reciproca, solidaritatea si toleranta in rândul 
tinerilor, precum si dezvoltarea cooperarii in 
domeniul tineretului si societatii civile . 
4. Sisteme de Sustinere pentru Tineri 
- sustine organisme active, in domeniul 
tineretului, la nivel european. 
5. Sustinerea Cooperarii Europene in domeniul 
tineretului 
-organizarea unui dialog structurat intre diversii 
actori in domeniul tineretului, 
-sustine seminarii privind tineretul, pe teme 
sociale, culturale si politice de interes pentru 
tineri, 
-contribuie la dezvoltarea cooperarii in domeniul 
politicilor privind  tinerii. 

Programul 
are un 
buget 
general 
de 885 
milioane 
EUR 
pentru 
perioada 
2007-
2013. 

- Data de 
incepere a 
proiectului: 
- 1 mai - 30 
septembrie: 1 
februarie 
termen limita;
- 1 iulie - 30 
noiembrie: 1 
aprilie termen 
limita; 
- 1 septembrie 
- 31 ianuarie: 
1 iunie termen 
limita; 
- 1 decembrie 
- 30 aprilie: 1 
septembrie 
termen limita;
- 1 februarie - 
31 iulie: 1 
noiembrie 
termen limita. 

http://w
w

w
.anpcdefp.ro/program

e/tineret/referinta/index_s.htm
l#docum

ente_sup
ort  
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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 
program 

Uniunea 
Europeana 

Europa pentru 
cetateni 2007-2013  

 

- promovarea actiunilor, 
a dezbaterilor si a 
reflectiei in legatura cu 
cetatenia europeana si 
democratia, valorile 
comune, istoria si 
cultura comuna; 
-incurajarea 
interactiunii intre 
cetateni si organizatiile 
societatii civile din toate 
tarile participante, 
contribuind la dialogul 
intercultural si aducand 
in prim plan atat 
diversitatea, cat si 
unitatea Europei. 

Autoritati si organizatii locale 
 
Organizatii de cercetare a 
politicii publice europene 
 
Grupuri de cetateni 
 
Organizatii non-
guvernamentale 
 
Sindicate 
 
Institutii de invatamant 
 
Organizatii active din 
domeniul voluntariatului, 
sportului pentru amatori 

Prezenta cerere de propuneri acopera 
urmatoarele actiuni din cadrul programului 
"Europa pentru cetateni": 
Actiunea 1 - "Cetateni activi pentru Europa"; 
Actiunea 2 - "Societatea civila activa in Europa"; 
Actiunea 4 - "Memoria europeana activa". 
 
Bugetul prevazut pe 2010 pentru urmatoarele 
actiuni: 
 
Actiunea 1: Masura 1.1 - Intruniri ale cetatenilor 
in contextul infratirii intre orase - 7 000 000 EUR;
Actiunea 1: Masura 1.2 - Crearea de retele 
tematice intre orasele infratite - 5 165 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.1 - Proiecte cetatenesti - 1 
500 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.2 - Masuri de sprijin - 1 
535 000 EUR; 
Actiunea 2: Masura 3 - Sprijin pentru proiectele 
initiate de organizatiile societatii civile - 3 400 
000 EUR; 
Actiunea 4 - Memoria europeana activa - 1 800 
000 EUR.

- - Masura 1.1 - 1 
februarie, 
 1 iunie, 1 
septembrie 
 
Masura 1.2 - 1 
februarie, 
 1 septembrie 
 
Masura 2.1 - 1 
iunie 
 
Masura 2.2 - 1 
iunie; 
 
Masura 3 - 15 
feb 
 
Actiunea 4 - 
30 aprilie. 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/program
m

e/docum
ents/EAC

E
A_2008_0185_R

O
.pdf    

Uniunea 
Europeana 

Energie Inteligenta 
Europa - apel 2010 
 
NOU! 

- a promova eficienta 
energetica si utilizarea 
rationala a resurselor 
energetice; 
- a promova si noi 
surse de energie 
regenerabila si a sprijini 
diversificarea; 
- a promova eficienta 
energetica si utilizarea 
de noi surse de energie 
regenerabile in 
transporturi. 

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

Actiunile sprijinite in cadrul programului vor avea 
un impact semnificativ la nivel european si cea 
mai larga posibila relevanta pentru cetatenii 
europeni si a politicilor. 
 
Activitatile care fac obiectul cererii de propuneri 
pot lua forma de: 
- proiecte; 
- constituire de noi centre locale si regionale, 
agentii de gestionare a energiei. 

- Minim 25% 24 iunie 2010 http://ec.europa.eu/energy/intel
ligent/call_for_proposals/index
_en.htm
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Safer Internet 2010 

 

Sa promoveze o 
utilizare mai sigura a 
Internetului si a altor 
tehnologii de 
comunicare, in vederea 
educarii utilizatorilor. 

Autoritati locale si regionale, 
centre de formare, centre de 
cercetare, universitati, scoli, 
asociatii, organizatii 
internationale, ONG-uri. 

Teme ale apelului: 
 

- informarea publicului; 
- lupta impotriva continuturilor ilicite si a 
componentelor online prejudiciabile;  
- promovarea unui mediu online mai sigur; 
- crearea unei baze de cunostinte. 
 
 

Printre actiunile finantate: 
 
- crearea de centre pentru un internet mai sigur 
in toata Europa pentru coordonarea activitatilor si 
regruparea diferitilor actori implicati, in vederea 
garantarii luarii de masuri si facilitarii transferului 
de cunostinte;  
 
- punerea in practica a unei retele tematice, in 
vederea favorizarii schimbului transnational 
sistematic, intre serviciile represive, a celor mai 
bune practici in materie de lupta impotriva 
producerii si difuzarii online a continuturilor cu 
caracter pédo-pornografic in Europa si in lume;  
 
- intarirea analizei continuturilor ilicite; 
 
- stimularea si coordonarea activitatilor de 
cercetare in materie de utilizare a noilor media 
pentru copii. 

_ Minim 25 % 27 mai 2010 http://ec.europa.eu/inform
ation_society/activities/sip/funding/projects/ind

ex_en.htm
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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 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 1 – 
Sprijinirea proiectelor 
culturale  
 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ. 
 
Tarile participante la Program: 
statele membre ale UE, 
Croatia, Turcia, Serbia, Fosta 
Republica Iugoslava a 
Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, 
Islanda) 
 

Componenta 1.1 - Proiecte multianuale de 
cooperare: proiecte care cuprind un numar de 
activitati culturale multianuale care au drept scop 
realizarea unei cooperari durabile si structurate 
intre operatorii culturali. Proiectele pot fi de tip 
sectorial sau transsectorial si trebuie sa urmeze 
un obiectiv global comun, bazat pe un acord de 
cooperare.  
Componenta 1.2.1 - Proiecte de cooperare: 
proiecte culturale sectoriale sau transsectoriale de 
o durata mai scurta si de o amploare mai mica, al 
caror obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea 
unei cooperari pe termen lung intre operatori 
culturali.  
Componenta 1.2.2. - Traduceri literare ale 
operelor  de fictiune, indiferent de genul literar 
(romane, basme, nuvele, piese de teatru, poezie, 
comedie etc.) ai caror autori sunt cetateni sau 
rezidenti ai unei tari participante la Program; 
limbile eligibile sunt limbile oficiale ale tarilor 
participante la Program si limbile moarte (latina si 
greaca veche).  
Componenta 1.3 - Proiecte de cooperare cu tari 
terte.  

C. 1.1. : 
200.000 –
500.000 
euro / an,  
 
C. 1.2.1. : 
50.000 –
200.000 
euro / 
proiect,  
 
C. 1.2.2: 
2.000 –
60.000 
euro,  
 
C.1.3.: 
50.000 –
200.000  
euro/ 
proiect 
 

Minim 50% C. 1.1. si 
1.2.1:  
1 
octombrie 
al fiecarui 
an,  
 
C. 1.2.2: 
1 
februarie 
al fiecarui 
an,  
 
C. 1.3:  
1 mai al 
fiecarui 
an  
 
(pâna in 
2013 
inclusiv) 
 

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si C
ultura 

(EA
C

E
A) – Program

ul C
ultura 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm    
Punctul de C

ontact C
ultural al R

om
âniei 

http://w
w

w
.cultura2007.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 
program 

Uniunea 
Europeana 

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

 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
In cadrul acestei componente 
sunt eligibile patru categorii de 
organizatii: ambasadori, retele 
de advocacy, festivaluri si 
structuri de sprijinire a politicii 
Agendei europene pentru 
cultura.   

Este sprijinita cooperarea culturala intre operatorii 
culturali din statele participante la Program, cu 
scopul de a incuraja emergenta cetateniei 
europene. 
 
Tarile participante la Program: statele membre ale 
UE, Croatia, Turcia, Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, Islanda) 
 
Sunt eligibile costurile operationale 
corespunzatoare desfasurarii activitatilor curente 
ale organizatiilor beneficiare. 
 

Minim 
100.000 – 
maxim 
600.000 
euro pe an 
 
 

Minim 20%  
 

1 
noiembrie 
al fiecarui 
an– 
pentru 
subventii 
anuale 
1 
noiembrie 
2010 – 
pentru 
partneriat
e-cadru 
pe 3 ani 
cu 
Comisia 
European
a 

Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.ht
m

  
http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/docum
ents/culture_program

m
e_guide_ro.pdf 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 3 - 
Sprijinirea 
activitatilor de 
analiza, colectarii si 
difuzarii informatiilor, 
precum si optimizarii 
impactului proiectelor 
din domeniul 
cooperarii culturale 

 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 
 
 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
Tarile participante la Program: 
statele membre ale UE, 
Croatia, Turcia, Serbia, Fosta 
Republica Iugoslava a 
Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, 
Islanda) 
 

- activitati de analiza si de difuzare care ajuta la 
colectarea si cercetarea rezultatelor, inclusiv 
finantarea Punctelor de Contact Cultural din 
statele participante la Program; 
 
- studii si analize in domeniul cooperarii culturale 
europene si in cel al dezvoltarii de politici culturale 
europene; 
 
- colectarea si difuzarea informatiilor si activitatile 
al caror obiectiv este optimizarea impactului 
proiectelor. 
 

_ _ _ 

C
om

isia Europeana – D
G

 Educatie si C
ultura 

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
  

Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.ht
m
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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 
program 

Uniunea 
Europeana 

Europa pentru 
cetateni 2007-2013 

  

- promovarea actiunilor, 
a dezbaterilor si a 
reflectiei in legatura cu 
cetatenia europeana si 
democratia, valorile 
comune, istoria si 
cultura comuna; 
-incurajarea 
interactiunii intre 
cetateni si organizatiile 
societatii civile din toate 
tarile participante, 
contribuind la dialogul 
intercultural si aducand 
in prim plan atat 
diversitatea, cat si 
unitatea Europei. 

Autoritati si organizatii locale 
 
Organizatii de cercetare a 
politicii publice europene 
 
Grupuri de cetateni 
 
Organizatii non-
guvernamentale 
 
Sindicate 
 
Institutii de invatamant 
 
Organizatii active din 
domeniul voluntariatului, 
sportului pentru amatori 

Prezenta cerere de propuneri acopera 
urmatoarele actiuni din cadrul programului 
"Europa pentru cetateni": 
Actiunea 1 - "Cetateni activi pentru Europa"; 
Actiunea 2 - "Societatea civila activa in Europa"; 
Actiunea 4 - "Memoria europeana activa". 
 
Bugetul prevazut pe 2010 pentru urmatoarele 
actiuni: 
 
Actiunea 1: Masura 1.1 - Intruniri ale cetatenilor in 
contextul infratirii intre orase - 7 000 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 1.2 - Crearea de retele 
tematice intre orasele infratite - 5 165 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.1 - Proiecte cetatenesti - 1 
500 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.2 - Masuri de sprijin - 1 535 
000 EUR; 
Actiunea 2: Masura 3 - Sprijin pentru proiectele 
initiate de organizatiile societatii civile - 3 400 000 
EUR; 
Actiunea 4 - Memoria europeana activa - 1 800 
000 EUR.

- - Masura 
1.1 - 1 
februarie, 
 1 iunie, 1 
septembri
e 
Masura 
1.2 - 1 
februarie, 
 1 
septembri
e 
Masura 
2.1 - 1 
iunie 
Masura 
2.2 - 1 
iunie; 
Masura 3 
- 15 feb 
Actiunea 
4 - 30 
aprilie. 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/program
m

e/docum
ents/E

AC
E

A_2008_0185_R
O

.pdf    

Uniunea 
Europeana 

Energie Inteligenta 
Europa - apel 2010 
 
NOU! 

- a promova eficienta 
energetica si utilizarea 
rationala a resurselor 
energetice; 
- a promova si noi 
surse de energie 
regenerabila si a sprijini 
diversificarea; 
- a promova eficienta 
energetica si utilizarea 
de noi surse de energie 
regenerabile in 
transporturi. 

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

Actiunile sprijinite in cadrul programului vor avea 
un impact semnificativ la nivel european si cea 
mai larga posibila relevanta pentru cetatenii 
europeni si a politicilor. 
 
Activitatile care fac obiectul cererii de propuneri 
pot lua forma de: 
- proiecte; 
- constituire de noi centre locale si regionale, 
agentii de gestionare a energiei. 

- Minim 25% 24 iunie 
2010 

http://ec.europa.eu/energy/intellige
nt/call_for_proposals/index_en.ht
m
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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 
program 

Uniunea 
Europeana 

Erasmus Mundus 
2009-2013: Actiunea II 
"Parteneriate" 
 
 

 

Promovarea cooperarii 
structurate dintre 
institutiile de 
invatamant superior 
europene si din tarile 
terte prin promovarea 
mobilitatii la toate 
nivelurile de studiu 
pentru studenti (nivel 
universitar si cursuri de 
masterat), candidati 
doctoranzi, cercetatori, 
cadre didactice si 
personal administrativ  

Institutii de invatamant 
superior din Uniunea 
Europeana 

Actiunea 2 este impartita in doua directii: 
- Erasmus Mundus actiunea 2 - Directia 1 - 
Parteneriate cu tarile vizate de instrumentele 
IEVP, ICD, IAP si FED (fosta Fereastra de 
cooperare externa); 
- Erasmus Mundus actiunea 2 - Directia 2 - 
Parteneriate cu tarile si teritoriile vizate de 
Instrumentele pentru tarile industrializate. 
 
Bugetul disponibil pentru EMA2 - Directia 1 este 
de 97,7 milioane EUR si vizeaza o mobilitate 
minima de 3 716 de persoane. 
Bugetul disponibil pentru EMA2 - Directia 2 este 
de 7,5 milioane EUR si vizeaza o mobilitate 
minima de 165 de persoane. 

_ _ 30 aprilie 
2010 

http://eacea.ec.europa.eu/erasm
us

_m
undus/funding/2010/call_eacea_

29_09_en.php#action1  

Uniunea 
Europeana 

Programul de sprijinire 
a politicii in domeniul 
tehnologiilor informatiei 
si comunicatiilor 

PROGRAMUL CADRU 
PENTRU 
COMPETITIVITATE SI 
INOVARE (CIP) 

 

Obiectivul general al 
acestui program il 
reprezinta accelerarea 
gradului de dezvoltare 
a unei societati 
informationale 
inovative, competitive 
si sustenabile. 

Institutiile publice, organizatiile 
internationale, centrele de 
cercetare sau universitatile. 

Vor primi finantare in cadrul acestui apel de 
proiecte urmatoarele tipuri de servicii: 
 
- e-government; 
 
- e-inclusion; 
 
- e-health; 
 
- biblioteci digitale. 

Variabila Minim 50% 1 iunie 
2010 

http://ec.europa.eu/inform
ation_so

ciety/activities/ict_psp/index_en.ht
m
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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 
program 

Uniunea 
Europeana 

Safer Internet 2010 

 

Sa promoveze o 
utilizare mai sigura a 
Internetului si a altor 
tehnologii de 
comunicare, in vederea 
educarii utilizatorilor. 

Autoritati locale si regionale, 
centre de formare, centre de 
cercetare, universitati, scoli, 
asociatii, organizatii 
internationale, ONG-uri. 

Teme ale apelului: 
 

- informarea publicului; 
- lupta impotriva continuturilor ilicite si a 
componentelor online prejudiciabile;  
- promovarea unui mediu online mai sigur; 
- crearea unei baze de cunostinte. 
 
 

Printre actiunile finantate: 
 
- crearea de centre pentru un internet mai sigur in 
toata Europa pentru coordonarea activitatilor si 
regruparea diferitilor actori implicati, in vederea 
garantarii luarii de masuri si facilitarii transferului 
de cunostinte;  
 
- punerea in practica a unei retele tematice, in 
vederea favorizarii schimbului transnational 
sistematic, intre serviciile represive, a celor mai 
bune practici in materie de lupta impotriva 
producerii si difuzarii online a continuturilor cu 
caracter pédo-pornografic in Europa si in lume;  
 
- intarirea analizei continuturilor ilicite; 
 
- stimularea si coordonarea activitatilor de 
cercetare in materie de utilizare a noilor media 
pentru copii. 

_ Minim 25 
% 

27 mai 
2010 

http://ec.europa.eu/inform
ation_society/activities/sip/funding/projects/ind

ex_en.htm
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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 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 1 – 
Sprijinirea proiectelor 
culturale  
 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ. 
 
Tarile participante la Program: 
statele membre ale UE, 
Croatia, Turcia, Serbia, Fosta 
Republica Iugoslava a 
Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, 
Islanda) 
 

Componenta 1.1 - Proiecte multianuale de 
cooperare: proiecte care cuprind un numar de 
activitati culturale multianuale care au drept scop 
realizarea unei cooperari durabile si structurate 
intre operatorii culturali. Proiectele pot fi de tip 
sectorial sau transsectorial si trebuie sa urmeze 
un obiectiv global comun, bazat pe un acord de 
cooperare.  
Componenta 1.2.1 - Proiecte de cooperare: 
proiecte culturale sectoriale sau transsectoriale de 
o durata mai scurta si de o amploare mai mica, al 
caror obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea 
unei cooperari pe termen lung intre operatori 
culturali.  
Componenta 1.2.2. - Traduceri literare ale 
operelor  de fictiune, indiferent de genul literar 
(romane, basme, nuvele, piese de teatru, poezie, 
comedie etc.) ai caror autori sunt cetateni sau 
rezidenti ai unei tari participante la Program; 
limbile eligibile sunt limbile oficiale ale tarilor 
participante la Program si limbile moarte (latina si 
greaca veche).  
Componenta 1.3 - Proiecte de cooperare cu tari 
terte.  

C. 1.1. : 
200.000 –
500.000 
euro / an,  
 
C. 1.2.1. : 
50.000 –
200.000 
euro / 
proiect,  
 
C. 1.2.2: 
2.000 –
60.000 
euro,  
 
C.1.3.: 
50.000 –
200.000  
euro/ 
proiect 
 

Minim 50% C. 1.1. si 
1.2.1:  
1 
octombrie 
al fiecarui 
an,  
 
C. 1.2.2: 
1 
februarie 
al fiecarui 
an,  
 
C. 1.3:  
1 mai al 
fiecarui 
an  
 
(pâna in 
2013 
inclusiv) 
 

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si C
ultura 

(EA
C

E
A) – Program

ul C
ultura 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm    
Punctul de C

ontact C
ultural al R

om
âniei 

http://w
w

w
.cultura2007.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 
program 

Uniunea 
Europeana 

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

 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
In cadrul acestei componente 
sunt eligibile patru categorii de 
organizatii: ambasadori, retele 
de advocacy, festivaluri si 
structuri de sprijinire a politicii 
Agendei europene pentru 
cultura.   

Este sprijinita cooperarea culturala intre operatorii 
culturali din statele participante la Program, cu 
scopul de a incuraja emergenta cetateniei 
europene. 
 
Tarile participante la Program: statele membre ale 
UE, Croatia, Turcia, Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, Islanda) 
 
Sunt eligibile costurile operationale 
corespunzatoare desfasurarii activitatilor curente 
ale organizatiilor beneficiare. 
 

Minim 
100.000 – 
maxim 
600.000 
euro pe an 
 
 

Minim 20%  
 

1 
noiembrie 
al fiecarui 
an– 
pentru 
subventii 
anuale 
1 
noiembrie 
2010 – 
pentru 
partneriat
e-cadru 
pe 3 ani 
cu 
Comisia 
European
a 

Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.ht
m

  
http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/docum
ents/culture_program

m
e_guide_ro.pdf 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 3 - 
Sprijinirea 
activitatilor de 
analiza, colectarii si 
difuzarii informatiilor, 
precum si optimizarii 
impactului proiectelor 
din domeniul 
cooperarii culturale 

 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 
 
 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
Tarile participante la Program: 
statele membre ale UE, 
Croatia, Turcia, Serbia, Fosta 
Republica Iugoslava a 
Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, 
Islanda) 
 

- activitati de analiza si de difuzare care ajuta la 
colectarea si cercetarea rezultatelor, inclusiv 
finantarea Punctelor de Contact Cultural din 
statele participante la Program; 
 
- studii si analize in domeniul cooperarii culturale 
europene si in cel al dezvoltarii de politici culturale 
europene; 
 
- colectarea si difuzarea informatiilor si activitatile 
al caror obiectiv este optimizarea impactului 
proiectelor. 
 

_ _ _ 

C
om

isia Europeana – D
G

 Educatie si C
ultura 

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
  

Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.ht
m
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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 
program 

Uniunea 
Europeana 

Europa pentru 
cetateni 2007-2013 

  

- promovarea actiunilor, 
a dezbaterilor si a 
reflectiei in legatura cu 
cetatenia europeana si 
democratia, valorile 
comune, istoria si 
cultura comuna; 
-incurajarea 
interactiunii intre 
cetateni si organizatiile 
societatii civile din toate 
tarile participante, 
contribuind la dialogul 
intercultural si aducand 
in prim plan atat 
diversitatea, cat si 
unitatea Europei. 

Autoritati si organizatii locale 
 
Organizatii de cercetare a 
politicii publice europene 
 
Grupuri de cetateni 
 
Organizatii non-
guvernamentale 
 
Sindicate 
 
Institutii de invatamant 
 
Organizatii active din 
domeniul voluntariatului, 
sportului pentru amatori 

Prezenta cerere de propuneri acopera 
urmatoarele actiuni din cadrul programului 
"Europa pentru cetateni": 
Actiunea 1 - "Cetateni activi pentru Europa"; 
Actiunea 2 - "Societatea civila activa in Europa"; 
Actiunea 4 - "Memoria europeana activa". 
 
Bugetul prevazut pe 2010 pentru urmatoarele 
actiuni: 
 
Actiunea 1: Masura 1.1 - Intruniri ale cetatenilor in 
contextul infratirii intre orase - 7 000 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 1.2 - Crearea de retele 
tematice intre orasele infratite - 5 165 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.1 - Proiecte cetatenesti - 1 
500 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.2 - Masuri de sprijin - 1 535 
000 EUR; 
Actiunea 2: Masura 3 - Sprijin pentru proiectele 
initiate de organizatiile societatii civile - 3 400 000 
EUR; 
Actiunea 4 - Memoria europeana activa - 1 800 
000 EUR.

- - Masura 
1.1 - 1 
februarie, 
 1 iunie, 1 
septembri
e 
Masura 
1.2 - 1 
februarie, 
 1 
septembri
e 
Masura 
2.1 - 1 
iunie 
Masura 
2.2 - 1 
iunie; 
Masura 3 
- 15 feb 
Actiunea 
4 - 30 
aprilie. 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/program
m

e/docum
ents/E

AC
E

A_2008_0185_R
O

.pdf    

Uniunea 
Europeana 

Energie Inteligenta 
Europa - apel 2010 
 
NOU! 

- a promova eficienta 
energetica si utilizarea 
rationala a resurselor 
energetice; 
- a promova si noi 
surse de energie 
regenerabila si a sprijini 
diversificarea; 
- a promova eficienta 
energetica si utilizarea 
de noi surse de energie 
regenerabile in 
transporturi. 

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

Actiunile sprijinite in cadrul programului vor avea 
un impact semnificativ la nivel european si cea 
mai larga posibila relevanta pentru cetatenii 
europeni si a politicilor. 
 
Activitatile care fac obiectul cererii de propuneri 
pot lua forma de: 
- proiecte; 
- constituire de noi centre locale si regionale, 
agentii de gestionare a energiei. 

- Minim 25% 24 iunie 
2010 

http://ec.europa.eu/energy/intellige
nt/call_for_proposals/index_en.ht
m
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a 

beneficiar
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Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Erasmus Mundus 
2009-2013: Actiunea II 
"Parteneriate" 
 
 

 

Promovarea cooperarii 
structurate dintre 
institutiile de 
invatamant superior 
europene si din tarile 
terte prin promovarea 
mobilitatii la toate 
nivelurile de studiu 
pentru studenti (nivel 
universitar si cursuri de 
masterat), candidati 
doctoranzi, cercetatori, 
cadre didactice si 
personal administrativ  

Institutii de invatamant 
superior din Uniunea 
Europeana 

Actiunea 2 este impartita in doua directii: 
- Erasmus Mundus actiunea 2 - Directia 1 - 
Parteneriate cu tarile vizate de instrumentele 
IEVP, ICD, IAP si FED (fosta Fereastra de 
cooperare externa); 
- Erasmus Mundus actiunea 2 - Directia 2 - 
Parteneriate cu tarile si teritoriile vizate de 
Instrumentele pentru tarile industrializate. 
 
Bugetul disponibil pentru EMA2 - Directia 1 este 
de 97,7 milioane EUR si vizeaza o mobilitate 
minima de 3 716 de persoane. 
Bugetul disponibil pentru EMA2 - Directia 2 este 
de 7,5 milioane EUR si vizeaza o mobilitate 
minima de 165 de persoane. 

_ _ 30 aprilie 
2010 

http://eacea.ec.europa.eu/erasm
us

_m
undus/funding/2010/call_eacea_

29_09_en.php#action1  

Uniunea 
Europeana 

Programul de sprijinire 
a politicii in domeniul 
tehnologiilor informatiei 
si comunicatiilor 

PROGRAMUL CADRU 
PENTRU 
COMPETITIVITATE SI 
INOVARE (CIP) 

 

Obiectivul general al 
acestui program il 
reprezinta accelerarea 
gradului de dezvoltare 
a unei societati 
informationale 
inovative, competitive 
si sustenabile. 

Institutiile publice, organizatiile 
internationale, centrele de 
cercetare sau universitatile. 

Vor primi finantare in cadrul acestui apel de 
proiecte urmatoarele tipuri de servicii: 
 
- e-government; 
 
- e-inclusion; 
 
- e-health; 
 
- biblioteci digitale. 

Variabila Minim 50% 1 iunie 
2010 

http://ec.europa.eu/inform
ation_so

ciety/activities/ict_psp/index_en.ht
m
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programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
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ului 
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limita 

Informatii 
suplimentare/

Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Safer Internet 2010 

 

Sa promoveze o 
utilizare mai sigura a 
Internetului si a altor 
tehnologii de 
comunicare, in vederea 
educarii utilizatorilor. 

Autoritati locale si regionale, 
centre de formare, centre de 
cercetare, universitati, scoli, 
asociatii, organizatii 
internationale, ONG-uri. 

Teme ale apelului: 
 

- informarea publicului; 
- lupta impotriva continuturilor ilicite si a 
componentelor online prejudiciabile;  
- promovarea unui mediu online mai sigur; 
- crearea unei baze de cunostinte. 
 
 

Printre actiunile finantate: 
 
- crearea de centre pentru un internet mai sigur in 
toata Europa pentru coordonarea activitatilor si 
regruparea diferitilor actori implicati, in vederea 
garantarii luarii de masuri si facilitarii transferului 
de cunostinte;  
 
- punerea in practica a unei retele tematice, in 
vederea favorizarii schimbului transnational 
sistematic, intre serviciile represive, a celor mai 
bune practici in materie de lupta impotriva 
producerii si difuzarii online a continuturilor cu 
caracter pédo-pornografic in Europa si in lume;  
 
- intarirea analizei continuturilor ilicite; 
 
- stimularea si coordonarea activitatilor de 
cercetare in materie de utilizare a noilor media 
pentru copii. 

_ Minim 25 
% 

27 mai 
2010 

http://ec.europa.eu/inform
ation_society/activities/sip/funding/projects/ind

ex_en.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.mdrl.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 , www.mcsi.ro 

Programul Operational Sectorial Transport www.mt.ro  

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative www.fonduriadministratie.ro  

Programul National pentru Dezvoltare Rurala  www.mapam.ro www.apdrp.ro 

Programul Cadru 7 al Comisiei Europene www.cordis.europa.eu 

Fondul National pentru IMM-uri (FNIMM SA – IFN) www.garantare.ro 

Programul Cultura 2007-2013 www.cultura2007.ro  

 




