
 
PROGRAME DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

Finanţator Sistemul de 
finanţare

Obiectivul 
programului Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Sumă 

grant
Co-

finanţare 
beneficiar

Termen 
limită

Surse informaţii 
suplimentare

Uniunea 
Europeana 
prin
Ministerul 
Muncii 
Familiei si 
Egalitatii de 
Sanse 

Phare 2006 CES 
- Promovarea 
invatarii pe 
parcursul intregii 
vieti pentru 
calificarea si 
recalificarea 
fortei de munca 

Cresterea potentialului 
economic si social de la 
nivel local, specific 
fiecarei regiuni de 
dezvoltare. 
Promovarea invatarii pe 
parcursul intregii vieti, in 
special calificarea si 
recalificarea fortei de 
munca pentru a 
raspunde cat mai bine 
nevoilor in evolutie de 
pe piata fortei de 
munca. 

organizatii profesionale;
fundatii si asociatii 
(inclusiv sindicate);
furnizori de educatie si 
formare profesionala 
continua a adultilor;
asociatii ale furnizorilor 
de formare;
universitati;
Camere de Comert;
institute de cercetare;
Centre Regionale pentru 
Formarea Profesionala 
a Adultilor. 

Dezvoltarea si furnizarea de programe de formare 
profesionala pentru personalul din toate tipurile de 
intreprinderi (inclusiv din IMM-uri) pentru: folosirea de noi 
tehnologii si metode de productie si dezvoltarea de noi 
produse, folosirea de noi tehnologii de comunicatie si 
informatie, noi servicii si industrii cu valoare adaugata 
ridicata.
Dezvoltarea si furnizarea de programe de formare 
profesionala care sa se adreseze deficitului de competente 
din diferite sectoare economice;
Dezvoltarea si furnizarea de programe de instruire pentru 
dezvoltarea de abilitati manageriale, inclusiv in domeniul 
mediului, inovatiei, controlului calitatii si managementului 
resurselor umane;
Dezvoltarea de standarde ocupationale;
Asistenta si consultanta companiilor interesate de 
dezvoltarea resurselor umane proprii prin diverse activitati 
cum ar fi: elaborarea de strategii de dezvoltare a resurselor 
umane, evaluarea nevoilor de instruire, planuri de formare, 
schimburi de bune practici in domeniul dezvoltarii 
resurselor umane, etc. 

Min. 
15.000 
Euro;

Max 
150.000 
Euro. 

- 5 
Februarie 
2008

www.mmssf.ro

Uniunea 
Europeana 
prin
Ministerul 
Muncii 
Familiei si 
Egalitatii de 
Sanse 

Phare 2006 CES 
- Masuri active 
pentru ocuparea 
fortei de munca 

Dezvoltarea si 
implementarea politicilor 
si programelor multi-
anuale pentru 
coeziunea economica si 
sociala, prin proiecte de 
investitii in sectoarele 
prioritare, in 
conformitate cu 
prevederile Planului 
National de Dezvoltare 
si sustinerea dezvoltarii 
economice la nivel 
national si regional

organizatii profesionale, 
fundatii si asociatii;
agentii de formare 
profesionala continua;
agenti de plasare a 
fortei de munca;
furnizori de educatie si 
formare profesionala 
continua a adultilor;
asociatii ale furnizorilor 
de formare profesionala;
universitati;
Agentii Judetene pentru 
Ocuparea Fortei de 
Munca. 

1. Masuri pentru reducerea  dezechilibrului dintre cererea 
si oferta de forta de munca (servicii de ocupare a fortei de 
munca) vizand imbunatatirea serviciilor de plasare si 
asistenta pentru cautarea unui loc de munca.
2. Masuri de crestere a nivelului de calificare, constand in 
activitati de educatie si formare profesionala avand ca 
scop prevenirea deficitului de competente sau 
imbunatatirea calitatii muncii, inclusiv obtinerea unor 
certificate recunoscute la nivel national pentru 
competentele ocupationale dobandite intr-un context 
formal sau informal. 
3. Masuri pentru inceperea unei afaceri proprii, in vederea 
sprijinirii persoanelor din cadrul grupului tinta pentru 
demararea unei afaceri proprii sau sa devina lucratori pe 
cont propriu. 
4. Masuri inovative pentru asistarea grupurilor tinta pentru 
a intra sau reveni pe piata fortei de munca, vizand 
cresterea ocuparii, mobilitatii ocupationale si geografice. 

Min. 
15.000 
Euro;

Max 
150.000 
Euro. 

- 7 
Februarie 
2008

www.mmssf.ro     
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Finanţator Sistemul de 
finanţare

Obiectivul 
programului Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Sumă 

grant
Co-

finanţare 
beneficiar

Termen 
limită

Surse informaţii 
suplimentare

Uniunea 
Europeană

CULTURA 
(2007-2013): 
Sprijinirea 
actiunilor 
culturale: 
traduceri literare 
(componenta 
1.2.2) - Apel 
propuneri 
proiecte 

Programul cuprinde 
domeniul cultural in 
ansamblu si tinde sa 
stimuleze sinergiile 
pentru a conduce la o 
cooperare culturala 
durabila la nivel 
european, prin 
promovarea mobilitatii 
transnationale a 
persoanelor care 
lucreaza in domeniul 
cultural, a circulatiei 
transnationale a 
lucrarilor si produselor 
artistice si culturale si a 
dialogului intercultural. 

Edituri  sau  grupuri  de 
edituri  publice  sau 
private 

Lucrarile  eligibile  sunt  operele  de  fictiune,  indiferent  de 
genul  literar  (romane,  basme,  nuvele,  piese  de  teatru, 
poezie, comedie etc.). Autorii eligibili sunt autorii cetateni 
sau rezidenti  ai unei tari participante la Program. Limbile 
eligibile sunt limbile oficiale tarilor participante la Program 
si limbile moarte, precum latina si greaca veche.

Min 2000 
Euro
Max 
60.000 
Euro

- 1  aprilie 
2008 

http://www.cultura
2007.ro/document
.php?doc=10

Uniunea 
Europeană

Media 2007 - 
Masuri de sprijin 
pentru 
promovare si 
acces la targuri - 
festivaluri 
audiovizuale

Facilitarea si incurajarea 
promovarii si circulatiei 
operelor audiovizuale si 
cinematografice 
europene in cadrul 
manifestarilor 
comerciale, targurilor 
profesionale si 
festivalurilor 
audiovizuale in Europa 
si in lume

Organisme europene 
cae organizează 
festivaluri audiovizuale 
ale caror actiuni 
contribuie la obiectivele 
programului  şi al caror 
program contine 
minimum 70 % de opere 
europene provenind din 
minimum 10 tari 
participante in 
programul MEDIA.

evenimente ce prezinta creatii audiovizuale autentice 
( filme de lung sau scurt metraj), documentare, filme de 
animatie in toate formatele incluziv new media. 

- - 30 aprilie 
2008

http://www.media-
desk.ro/document
.php?doc=21  

Uniunea 
Europeană

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

Acest program va sprijini:
● cresterea numarului productiilor 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

www.media-
desk.ro     
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Finanţator Sistemul de 
finanţare

Obiectivul 
programului Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Sumă 

grant
Co-

finanţare 
beneficiar

Termen 
limită

Surse informaţii 
suplimentare

Guvernul 
Romaniei

HG 1165/2007

Hotarare pentru 
stimularea 
cresterii 
economice prin 
spijinirea 
realizarii de 
investitii

Dezvoltarea regionala 
prin stimularea realizarii 
de investitii si a crearii 
de noi locuri de munca

Societati comerciale 
care isi desfasoara 
activitatea in Romania si 
realizeaza investitii de 
peste 30 milioane de 
euro si creaza minim 
300 de locuri de munca

Investitii initiale in active corporale si necorporale:
● crearea de noi unitati de productie
● extinderea unitatilor existente
● diversificarea rezultatului  unei unitati existente, 

prin adaugarea unor produse suplimentare noi 
sau o schimbare fundamentala in procesul 
global de productie al unei unitati esistente, 

● achizitionarea de brevete licente, cunostinte 
tehnice, transfer de tehnologie, etc.

28,125 Mil 
Euro 

Min 30% 
pentru 
intreprinde
ri mici

Min 40% 
pentru 
intreprinde
ri mijlocii

Min 50% 
pentru 
intreprinde
ri mari 

Durata 
schemei 
de ajutor 
de stat 
este 5 ani, 
respectiv 
perioada 
2007-2011

Monitorul oficial 
al Romaniei Nr 
688  din 10 
Octombrie 2007

Guvernul 
Romaniei

HG 1164/2007

Hotarare privind 
acordarea de 
ajutoare de 
minimis pentru 
dezvoltarea sau 
modernizarea 
intreprinderilor

Modernizarea sau 
dezvltarea activitatii 
intreprinderilor care 
activeaza in domeniile 
de activitate eligibile in 
cadrul acestui program 

Intreprinderi mici si 
mijlocii care isi 
desfasoara activitatea in 
Romania  - Conform 
Anexei 1

Investitii in active corporale si necorporale:
● terenuri sau amenajari de terenuri
● constructii
● echipamente, instalatii, aparate
● mijloace de transport
● mobilier, birotica
● constituirea intreprinderii
● brevete, licente, marci comerciale
● alte imobilizari necorporale, etc. 

Max 
200.000 
Euro pe o 
perioada 
de 3 ani

- Durata 
schemei 
de ajutor 
de stat 
este 5 ani, 
respectiv 
perioada 
2007-2011

Monitorul oficial 
al Romaniei Nr 
690 din 11 
Octombrie 2007

Banca 
Europeana 
pentru 
Reconstruc
tie si 
Dezvoltare

Programul de 
finantare a 
consultantei in 
afaceri BAS 
Romania

Cresterea 
competitivitatii 
companiilor private din 
Romania prin co-
finantarea costurilor 
pentru proiecte de 
consultanta si 
dezvoltarea industriei 
serviciilor de 
consultanta din 
Romania si cresterea 
gradului de 
competitivitate al 
companiilor de 
consultanta romanesti

firme mici si mijlocii; 
firme de consultanta cu 
capital majoritar 
romanesc sau 
consultanti individuali 
romani

● implementarea sistemelor de management al 
calitatii; 

● restructurare/reorganizare; 
● studii de fezabilitate; 
● cautarea de investitori si parteneri strategici; 
● consultanta in dezvoltarea planului de afaceri; 
● implementarea si perfectionarea sistemelor de 

management informational (MIS); 
● consultanta in marketing; 
● consultanta tehnica; 
● proiectarea si modernizarea liniilor de productie; 
● alte servicii de consultanta.

10.000 
Euro 

50% Termenul 
limita al 
programul
ui va fi 
stabilit 
ulterior

www.basromania.
ro 
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PROGRAME DESTINATE AUTORITĂŢILOR PUBLICE 

Finanţator Sistemul de 
finanţare

Obiectivul 
programului Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Sumă 

grant
Co-

finanţare 
beneficiar

Termen 
limită

Surse informaţii 
suplimentare

Ministerul 
Mediului si 
Gospodariri
i Apelor 

Programul 
national de 
imbunatatire a 
calitatii mediului 
prin realizarea 
de spatii verzi in 
localitati 

dezvoltarea si 
modernizare spatiilor 
verzi din localitati prin 
infiintarea de noi 
parcuri, scuare si 
aliniamente plantate, 
precum si reabilitarea 
celor existente. 

APL ● Actualizarea studiilor de fezabilitate, elaborarea 
şi actualizarea proiectelor tehnice, inclusiv a 
studiilor de specialitate necesare realizării 
investiţiilor din cadrulProgramului;

● Realizarea obiectivelor de investiţii

2 milioane 
lei 
infiintarea 
de parcuri 
1 milion de 
lei pentru 
extinderea 
parcurilor 
700.000 
de lei 
pentru 
reabilitare
a 
parcurilor 

0% 31 
ianuarie 
2008

www.afm.ro/main/i
nfo_stuf/ghid_spat
ii_verzi.pdf 

Uniunea 
Europeană

PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL 
2007 -2013

AXA 
PRIORITARA 2 
Îmbunătăţirea 
infrastructurii de 
transport 
regionale şi 
locale
Domeniul de 
intervenţie 2.1 – 
„Reabilitarea şi 
modernizarea 
reţelei de 
drumuri 
judeţene, străzi 
urbane – inclusiv 
construcţia / 
reabilitarea 
şoselelor de 
centură” 

Îmbunătăţirea 
accesibilităţii regiunilor 
şi mobilităţii populaţiei, 
bunurilor şi serviciilor, in 
vederea stimulării 
dezvoltării economice 
durabile. 

Autoritati ale 
administratiei publice 
locale (APL) 

Asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară (ADI) 

Autoritati ale 
administratiei publice 
locale între care exista 
acorduri sau 
parteneriate pentru 
realizarea unor 
programe de dezvoltare 
zonala

● Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene; 

● Reabilitarea  şi  modernizarea  reţelei  de  străzi 
urbane; 

● Construcţia  /  reabilitarea  /  modernizarea 
şoselelor de centură cu statut de drum judeţean. 

Min.
3.000.000 
Lei

Max.
134.000.0
00 Lei

 Min 2% 31 
Decembri
e 2013

www.adrcentru.ro

www.inforegio.ro

www.mdlpl.ro 
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Finanţator Sistemul de 
finanţare

Obiectivul 
programului Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Sumă 

grant
Co-

finanţare 
beneficiar

Termen 
limită

Surse informaţii 
suplimentare

Uniunea 
Europeană

PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL 
2007 -2013

AXA 
PRIORITARA 3 
Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
sociale 
Domeniul de 
intervenţie 3.3 – 
Îmbunătăţirea 
dotării cu 
echipamente a 
bazelor 
operaţionale 
pentru intervenţii 
în situaţii de 
urgenţă  

Îmbunătăţirea capacităţii 
de răspuns în situaţii de 
urgenţă la nivelul 
fiecărei regiuni de 
dezvoltare prin 
reducerea timpului de 
intervenţie pentru 
acordarea primului 
ajutor calificat şi pentru 
intervenţii în situaţii de 
urgenţă.

Asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară (ADI) 

Îmbunătăţirea dotării cu vehicule şi echipamente a bazelor 
operaţionale  regionale  şi  judeţene  pentru  intervenţii  în 
situaţii de urgenţă.

Min
10 000 
000 RON 

Max.
50 000 
000 RON

 Min 2% 31 
Decembri
e 2013

www.adrcentru.ro

www.inforegio.ro

www.mdlpl.ro

Uniunea 
Europeană 

Programul 
Operational 
Cresterea 
Competitivitatii 
Economice

Axa prioritara 2 
-Competitivitate 
prin cercetare, 
dezvoltare 
tehnologica si 
inovare, 
operatiunea 
2.2.1: 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
Cercetare-
Dezvoltare 
existente si 
crearea de noi 
infrastructuri 

- Creşterea capacităţii 
de cercetare prin 
dezvoltarea 
infrastructurii de CD
în scopul ridicării 
nivelului de 
competitivitate ştiinţifică 
pe plan
internaţional
- Îmbunătăţirea calităţii 
si eficientei activităţii de 
C-D desfăşurate in 
universităţile si in 
institutele de C-D 
publice in scopul 
stimulării ofertei de 
servicii performante 
pentru întreprinderi

- instituţii de învăţământ 
superior de drept public, 
acreditate, şi structuri
ale acestora (inclusiv 
spitale clinice şi 
universitare) şi
- instituţii de C-D de 
drept public

Proiecte de modernizare a unei infrastructuri existente prin
achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente şi lucrări 
de
modernizare a locaţiilor de cercetare.
Proiecte cu construcţii/extindere de clădiri pentru crearea 
de noi centre
de cercetare, institute şi laboratoare în cadrul organizaţiilor 
publice de
cercetare existente, care extind aria de activitate sau 
deschid noi direcţii
de cercetare.

Min. 
2.000.000 
Lei 
Max. 
60.000.00
0 Lei

0% 14  Martie 
2008

www.fonduri-
ue.ro/index.php?s
ectionId=118     
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Finanţator Sistemul de 
finanţare

Obiectivul 
programului Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Sumă 

grant
Co-

finanţare 
beneficiar

Termen 
limită

Surse informaţii 
suplimentare

Uniunea 
Europeana 
prin
Ministerul 
Muncii 
Familiei si 
Egalitatii de 
Sanse 

Phare 2006 CES 
- Promovarea 
invatarii pe 
parcursul intregii 
vieti pentru 
calificarea si 
recalificarea 
fortei de munca 

Cresterea potentialului 
economic si social de la 
nivel local, specific 
fiecarei regiuni de 
dezvoltare. 
Promovarea invatarii pe 
parcursul intregii vieti, in 
special calificarea si 
recalificarea fortei de 
munca pentru a 
raspunde cat mai bine 
nevoilor in evolutie de 
pe piata fortei de 
munca. 

organizatii profesionale;
fundatii si asociatii 
(inclusiv sindicate);
furnizori de educatie si 
formare profesionala 
continua a adultilor;
asociatii ale furnizorilor 
de formare;
universitati;
Camere de Comert;
institute de cercetare;
Centre Regionale pentru 
Formarea Profesionala 
a Adultilor. 

Dezvoltarea si furnizarea de programe de formare 
profesionala pentru personalul din toate tipurile de 
intreprinderi (inclusiv din IMM-uri) pentru: folosirea de noi 
tehnologii si metode de productie si dezvoltarea de noi 
produse, folosirea de noi tehnologii de comunicatie si 
informatie, noi servicii si industrii cu valoare adaugata 
ridicata.
Dezvoltarea si furnizarea de programe de formare 
profesionala care sa se adreseze deficitului de competente 
din diferite sectoare economice;
Dezvoltarea si furnizarea de programe de instruire pentru 
dezvoltarea de abilitati manageriale, inclusiv in domeniul 
mediului, inovatiei, controlului calitatii si managementului 
resurselor umane;
Dezvoltarea de standarde ocupationale;
Asistenta si consultanta companiilor interesate de 
dezvoltarea resurselor umane proprii prin diverse activitati 
cum ar fi: elaborarea de strategii de dezvoltare a resurselor 
umane, evaluarea nevoilor de instruire, planuri de formare, 
schimburi de bune practici in domeniul dezvoltarii 
resurselor umane, etc. 

Min. 
15.000 
Euro;

Max 
150.000 
Euro. 

- 5 
Februarie 
2008

www.mmssf.ro

Uniunea 
Europeană

Phare 2006 CES 
- Dezvoltarea 
Resurselor 
Umane - 
Schema de 
finantare 
nerambursabila - 
Servicii Sociale

Realizarea unui sistem 
national de asistenta 
sociala bazat pe 
principiul egalitatii care 
sa rezolve problemele 
reale ale grupurilor 
vulnerabile in societate

directiile generale de 
asistenta sociala si 
protectia copilului de la 
nivelul consiliilor 
judetene;
serviciile publice de 
asistenta sociala sau 
compartimentele de 
asistenta sociala din 
cadrul consiliilor locale 
institutii publice care au 
constituite 
compartimente / unitati 
de asistenta sociala ca 
de exemplu: spitale, 
scoli, universitati, 
penitenciare, politie, 
mitropolii, episcopii.

Partenerii solicitantului 
de finantare 
nerambursabila pot fi 
organizatii non-profit 
publice sau private 

Sunt eligibile pentru finantare nerambursabila proiectele 
care cuprind tipurile de servicii sociale prevazute in 
Ordonanta Guvernului nr. 68/ 2003 privind serviciile 
sociale, cu modificarile si completarile ulterioare si anume: 
servicii sociale cu caracter primar si servicii sociale 
integrate/ specializate.

Serviciile sociale cu caracter primar sunt serviciile sociale 
care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de 
dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare 
sau excluziune sociala. Serviciile sociale integrate/ 
specializate sunt serviciile sociale care au drept scop 
mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor 
individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala.

Min. 
10.000 
Euro 

Max. 
75.000 
Euro 

Min. 10% 5 
Februarie 
2008

www.mmssf.ro  
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Finanţator Sistemul de 
finanţare

Obiectivul 
programului Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Sumă 

grant
Co-

finanţare 
beneficiar

Termen 
limită

Surse informaţii 
suplimentare

Uniunea 
Europeana 
prin
Ministerul 
Muncii 
Familiei si 
Egalitatii de 
Sanse 

Phare 2006 CES 
- Masuri active 
de ocupare a 
fortei de munca 

Dezvoltarea si 
implementarea politicilor 
si programelor multi-
anuale pentru 
coeziunea economica si 
sociala, prin proiecte de 
investitii in sectoarele 
prioritare, in 
conformitate cu 
prevederile Planului 
National de Dezvoltare 
si sustinerea dezvoltarii 
economice la nivel 
national si regional

organizatii profesionale, 
fundatii si asociatii;
agentii de formare 
profesionala continua;
agenti de plasare a 
fortei de munca;
furnizori de educatie si 
formare profesionala 
continua a adultilor;
asociatii ale furnizorilor 
de formare profesionala;
universitati;
Agentii Judetene pentru 
Ocuparea Fortei de 
Munca. 

1. Masuri pentru reducerea  dezechilibrului dintre cererea 
si oferta de forta de munca (servicii de ocupare a fortei de 
munca) vizand imbunatatirea serviciilor de plasare si 
asistenta pentru cautarea unui loc de munca.
2. Masuri de crestere a nivelului de calificare, constand in 
activitati de educatie si formare profesionala avand ca 
scop prevenirea deficitului de competente sau 
imbunatatirea calitatii muncii, inclusiv obtinerea unor 
certificate recunoscute la nivel national pentru 
competentele ocupationale dobandite intr-un context 
formal sau informal. 
3. Masuri pentru inceperea unei afaceri proprii, in vederea 
sprijinirii persoanelor din cadrul grupului tinta pentru 
demararea unei afaceri proprii sau sa devina lucratori pe 
cont propriu. Asemenea masuri pot include consilierea 
pentru inceperea si dezvoltarea unei afaceri.
4. Masuri inovative pentru asistarea grupurilor tinta pentru 
a intra sau reveni pe piata fortei de munca, vizand 
cresterea ocuparii, mobilitatii ocupationale si geografice, in 
conformitate cu Strategia UE pentru Ocuparea Fortei de 
Munca. 

Min. 
15.000 
Euro;

Max 
150.000 
Euro. 

- 7 
Februarie 
2008

www.mmssf.ro

Uniunea 
Europeană

Europa pentru 
cetateni 2007-
2013 

Obiectivele generale ale 
Programului "Europa 
pentru cetateni" sunt:
- de a oferi cetatenilor 
oprtunitatea de a 
interactiona si de a 
participa la constituirea 
unei Europe mai 
apropiate, democratica 
si deschisa, 
- de a dezvolta o 
identitate europeana, 
bazata pe valori 
comune, istorie si 
cultura;
- de a crea cetatenilor 
un simt al apartenentei 
la Uniunea Europeana;
- de a spori gradul de 
toleranta si intelegere in 
randul cetatenilor 
europeni

autoritati si organizatii 
locale;
organizatii de cercetare 
a politicii publice 
europene;
grupuri de cetateni;
organizatii non-
guvernamentale;
sindicate;
institutii de invatamant;
organizatii active din 
domeniul voluntariatului, 
sportului pentru amatori. 

Masura 1 - "Cetateni activi pentru Europa": aceasta implica 
cetatenii in mod direct, fie prin activitati legate de infratirea 
oraselor fie prin alte tipuri de proiecte ale cetatenilor;
Masura  2  -  "O  societate  civila  activa  pentru  Europa": 
aceasta  se  concentreaza  asupra  organizatiilor  societatii 
civile din intreaga Europa, care pot primi fie sprijin pe baza 
programului  lor  de  activitate,  fie  sprijin  pentru  proiecte 
transnationale;
Masura  3  -  "Impreuna  pentru  Europa":  aceasta  sprijina 
evenimentele de o mare vizibilitate, studii si instrumente de 
informare  care  se  adreseaza  unui  public  cat  mai  larg 
dincolo de granite si care sa faca Europa mai accesibila 
cetatenilor sai;
Masura 4 - "Memoria europeana activa" : aceasta actiune 
sprijina pastrarea principalelor situri si arhive referitoare la 
deportari  si  la  comemorarea  victimelor  nazismului  si 
stalinismului.  

- - 31 
decembrie 
2013

http://www.eufinan
tare.info/finantare/
10.5.7/finantare10
.5.7.html
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Finanţator Sistemul de 
finanţare

Obiectivul 
programului Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Sumă 

grant
Co-

finanţare 
beneficiar

Termen 
limită

Surse informaţii 
suplimentare

Uniunea 
Europeană

Programului de 
cooperare 
interregională 
INTERREG IV C 

Îmbunătăţirea politicilor 
la nivel regional şi local 
prin  schimb si transfer 
de experienţă

Autorităţile publice si 
organismele de drept 
public 

Programul Operaţional permite două tipuri de intervenţii:
● „Iniţiative regionale”iniţiate de actorii regionali, 

ce au ca scop schimbul de experienţă într-un 
anumit domeniu pentru a identifica bune practici 
şi a dezvolta noi instrumente şi abordări în 
implementarea lor.

● Proiectele de capitalizare, inclusiv Fast 
Track”  - asigură transferul bunelor practici 
identificate către programele aferente 
obiectivelor Convergenţă, Competitivitate 
Regională şi Ocuparea Forţei de Muncă precum 
şi Cooperare Teritorială Europeană

Iniţiative 
regionale 
– 500.000- 
5 Mil Euro 

Proiecte 
de 
capitalizar
e, inclusiv 
„Fast 
Track”
300.000- 3 
Mil Euro 

15 
ianuarie 
2008

http://www.mdlpl.r
o/_documente/coo
p_teritoriala/granit
e_interne/interregI
Vc/index.htm

Guvernul 
Romaniei 

Programul de 
dezvoltare a 
infrastructurii 
unor baze 
sportive din 
spatiul rural

Cresterea nivelului de 
educatie, de socializare 
si a starii de sanatate a 
tuturor cetatenilor (copii, 
tineri, adulti, varstnici si 
persoane cu handicap) 
prin practicarea 
exercitiilor fizice si 
sportului in cadrul 
activitatilor de educatie 
fizica si sport;

Autoritatile administratiei 
publice locale din spatiul 
rural 

Constructia de baze sportive in spatiul rural;
Extinderea/modernizarea/reamenajarea bazelor sportive 
existente.

Max 
525.000 
Lei

Sesiunea 
de 
inscrieri va 
fi anuntata 
pe site-ul 
Cancelarie
i Primului-
Ministru, 
www.canc
elarie.ro, 
inscrierea 
se va face 
pe acelasi 
site.

www.cancelarie.ro 

Comisia 
Europeana

European 
Spatial Planning 
Observation 
Network 
(ESPON) - 
Program de 
cooperare in 
domeniul 
cercetarii privind 
amenajarea 
teritoriului

Sprijin pentru 
imbunatatirea 
continutului politicilor 
europene, pentru ca 
acestea sa poata 
contribui la realizarea 
obiectivelor privind 
coeziunea teritoriala si 
dezvoltarea armonioasa 
a teritoriului european

Echipe de cercetare sau 
de servicii in domeniu, 
universitati, institutii 
publice de profil

Cercetari,  studii  integrate,  analize  tematice  si  scenarii 
despre  conditiile-cadru  ale  dezvoltarii  regiunilor  si 
teritoriilor  mai  largi,  studii  de  prognoza  si  de  tendinte, 
elaborarea si urmarirea de indicatori, statistici si informatii 
comparabile la nivel european, crearea de baze de date si 
instrumente stiintifice destinate utilizarii de catre factorii de 
decizie in politica de dezvoltare regionala etc.

- 0% Perioada 
nedetermi
nata

http://www.finanta
re.ro/program-
658-European-
Spatial-Planning-
Observation-
Network-
(ESPON)-_-
Program-de-
cooperare-in-
domeniul-
cercetarii-privind-
amenajarea-
teritoriului.html
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Finanţator Sistemul de 
finanţare

Obiectivul 
programului Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Sumă 

grant
Co-

finanţare 
beneficiar

Termen 
limită

Surse informaţii 
suplimentare

Autoritatea 
Naţională 
pentru 
Protecţia 
Drepturilor 
Copilului

Programul 
"Infiintarea de 
centre de 
plasament de tip 
familial - casute 
si apartamente 
pentru copiii din 
institutiile cu o 
capacitate mai 
mare de 100 de 
locuri, care nu 
au fost 
restructurate pe 
module de tip 
familial" 

Cresterea  calitatii 
ingrijirii  si  protectiei 
copilului  separat  de 
parintii sai.

Persoane  juridice  fara 
scop  patrimonial  - 
asociatii ori fundatii 

Directiile  Generale  de 
Asistenta  Sociala  si 
Protectia Copilului 

Reducerea numarului de copii aflati  in ingrijirea centrelor 
de plasament de tip clasic, finalizarea proiectelor din cadrul 
Programului  de  interes  national  nr.  1/2006  si  cresterea 
numarului de centre de plasament de tip familial.

- - Termenul 
limita nu a 
fost  inca 
anuntat

http://www.copii.ro
/content.aspx?id=
117 

Fundatia 
Carpatica

Programul de 
Granturi Mici - 
Componenta 
Imbunatatirea 
relatiilor inter-
etnice in 
Euroregiunea 
Carpatica

Principalele obiective 
ale programului sunt:
Incurajarea dezvoltarii 
de relatii armonioase si 
de cooperare intre 
diferitele grupuri etnice 
din Euroregiunea 
Carpatica; Pastrarea 
traditiilor diferitelor 
grupuri etnice; 
Stimularea atitudinii 
pozitive a grupurilor 
etnice in cadrul 
populatiei majoritare

ONG si APL Proiecte de identificare si motivare a initiativele locale ce 
promoveaza dezvoltarea relatiilor armonioase intre 
diferitele grupuri etnice ale unei regiuni-comunitati.

Max 4000 
USD

- Nu exista 
termen 
limita

http://www.finanta
re.ro/program-
649-Programul-
de-Granturi-Mici-
_-Componenta-
Imbunatatirea-
relatiilor-
inter_etnice-in-
Euroregiunea-
Carpatica.html

Fundatia 
Oranje, 
Fundatia 
SKaN, 
Fundatia 
"Het R.C. 
Maagdenhu
is", 
Fundatia 
Janivo, 
Fundatia 
"Children's 
Welfare 
Stamps" si 
alte fundatii 
olandeze

Sprijin financiar 
acordat de
Fundatiile 
Olandeze de 
Cooperare in 
Europa Centrala 
si de Est

Promovarea activitatilor 
de asistenta sociala cu 
caracter inovativ.

Parteneriate APL-ONG Proiectele finantate acopera o sfera larga din domeniul 
activitatii sociale. Din punct de vedere al tematicii 
proiectele pot fi impartite in urmatoarele categorii: copii, 
tineri, batrani, minoritati, handicapati, someri, dezvoltare 
comunitara, persoane care se drogheaza, bolnavi si 
sanatate publica, precum si dezvoltare regionala.

Suma 
maxima 
difera in 
functie de 
domeniul 
de 
activitate, 
grupul 
tinta si 
locul in 
care se 
deruleaza 
proiectul

- Nu exista 
termene 
limita

http://www.finanta
re.ro/program-37-
Sprijin-financiar-
acordat-de-
Fundatiile-
Olandeze-de-
Cooperare-in-
Europa-Centrala-
si-de-Est.html
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PROGRAME DESTINATE ONG-urilor

Finanţator Sistemul de 
finanţare

Obiectivul 
programului Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Sumă 

grant
Co-

finanţare 
beneficiar

Termen 
limită

Surse informaţii 
suplimentare

Uniunea 
Europeană

Programului de 
cooperare 
interregională 
INTERREG IV C 

Îmbunătăţirea politicilor 
la nivel regional şi local 
prin  schimb si transfer 
de experienţă

Autorităţile publice si 
organismele de drept 
public 

Programul Operaţional permite două tipuri de intervenţii:
• „Iniţiative regionale”iniţiate de actorii regionali, 

ce au ca scop schimbul de experienţă într-un 
anumit domeniu pentru a identifica bune practici 
şi a dezvolta noi instrumente şi abordări în 
implementarea lor.

• Proiectele de capitalizare, inclusiv Fast 
Track”  - asigură transferul bunelor practici 
identificate către programele aferente 
obiectivelor Convergenţă, Competitivitate 
Regională şi Ocuparea Forţei de Muncă precum 
şi Cooperare Teritorială Europeană

Iniţiative 
regionale 
– 500.000- 
5 Mil Euro

Proiecte 
de 
capitalizar
e, inclusiv 
„Fast 
Track”
300.000- 3 
Mil Euro  

15 
ianuarie 
2008

http://www.mdlpl.r
o/_documente/co
op_teritoriala/gran
ite_interne/interre
gIVc/index.htm

Uniunea 
Europeana 
prin
Ministerul 
Muncii 
Familiei si 
Egalitatii de 
Sanse 

Phare 2006 CES 
- Promovarea 
invatarii pe 
parcursul intregii 
vieti pentru 
calificarea si 
recalificarea 
fortei de munca 

Cresterea potentialului 
economic si social de la 
nivel local, specific 
fiecarei regiuni de 
dezvoltare. 
Promovarea invatarii pe 
parcursul intregii vieti, in 
special calificarea si 
recalificarea fortei de 
munca pentru a 
raspunde cat mai bine 
nevoilor in evolutie de 
pe piata fortei de 
munca. 

Solicitantii pot fi:
organizatii profesionale;
fundatii si asociatii 
(inclusiv sindicate);
furnizori de educatie si 
formare profesionala 
continua a adultilor;
asociatii ale furnizorilor 
de formare;
universitati;
Camere de Comert;
institute de cercetare;
Centre Regionale pentru 
Formarea Profesionala 
a Adultilor. 

-Dezvoltarea si furnizarea de programe de formare 
profesionala pentru personalul din toate tipurile de 
intreprinderi (inclusiv din IMM-uri) pentru: folosirea de noi 
tehnologii si metode de productie si dezvoltarea de noi 
produse, folosirea de noi tehnologii de comunicatie si 
informatie, noi servicii si industrii cu valoare adaugata 
ridicata.
Dezvoltarea si furnizarea de programe de formare 
profesionala care sa se adreseze deficitului de competente 
din diferite sectoare economice;
Dezvoltarea si furnizarea de programe de instruire pentru 
dezvoltarea de abilitati manageriale, inclusiv in domeniul 
mediului, inovatiei, controlului calitatii si managementului 
resurselor umane;
Dezvoltarea de standarde ocupationale;
Asistenta si consultanta companiilor interesate de 
dezvoltarea resurselor umane proprii prin diverse activitati 
cum ar fi: elaborarea de strategii de dezvoltare a resurselor 
umane, evaluarea nevoilor de instruire, planuri de formare, 
schimburi de bune practici in domeniul dezvoltarii 
resurselor umane, etc. 

Min. 
15.000 
Euro;

Max 
150.000 
Euro. 

- 5 
Februarie 
2008

www.mmssf.ro
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Finanţator Sistemul de 
finanţare

Obiectivul 
programului Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Sumă 

grant
Co-

finanţare 
beneficiar

Termen 
limită

Surse informaţii 
suplimentare

Uniunea 
Europeană

Phare 2006 CES 
- Dezvoltarea 
Resurselor 
Umane - 
Schema de 
finantare 
nerambursabila - 
Servicii Sociale

Realizarea unui sistem 
national de asistenta 
sociala bazat pe 
principiul egalitatii care 
sa rezolve problemele 
reale ale grupurilor 
vulnerabile in societate

directiile generale de 
asistenta sociala si 
protectia copilului de la 
nivelul consiliilor 
judetene;
serviciile publice de 
asistenta sociala sau 
institutii publice care au 
constituite 
compartimente / unitati 
de asistenta sociala ca 
de exemplu: spitale, 
scoli, universitati, 
penitenciare, politie, 
mitropolii, episcopii.
Partenerii solicitantului 
de finantare 
nerambursabila pot fi 
organizatii non-profit 
publice sau private

Sunt eligibile pentru finantare nerambursabila proiectele 
care cuprind tipurile de servicii sociale prevazute in 
Ordonanta Guvernului nr. 68/ 2003 privind serviciile 
sociale, cu modificarile si completarile ulterioare si anume: 
servicii sociale cu caracter primar si servicii sociale 
integrate/ specializate.

Serviciile sociale cu caracter primar sunt serviciile sociale 
care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de 
dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare 
sau excluziune sociala. Serviciile sociale integrate/ 
specializate sunt serviciile sociale care au drept scop 
mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor 
individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala.

Min. 
10.000 
Euro 

Max. 
75.000 
Euro 

Min. 10% 5 
Februarie 
2008

www.mmssf.ro 

Uniunea 
Europeana 
prin
Ministerul 
Muncii 
Familiei si 
Egalitatii de 
Sanse 

Phare 2006 CES 
- Masuri active 
de ocupare a 
fortei de munca 

Dezvoltarea si 
implementarea politicilor 
si programelor multi-
anuale pentru 
coeziunea economica si 
sociala, prin proiecte de 
investitii in sectoarele 
prioritare, in 
conformitate cu 
prevederile Planului 
National de Dezvoltare 
si sustinerea dezvoltarii 
economice la nivel 
national si regional, in 
scopul cresterii 
potentialului general la 
nivel national si la 
nivelul celor opt regiuni 
de dezvoltare, precum si 
a diminuarii disparitatilor 
economice si sociale 
dintre acestea. 

Solicitantii pot fi:
organizatii profesionale, 
fundatii si asociatii;
agentii de formare 
profesionala continua;
agenti de plasare a 
fortei de munca;
furnizori de educatie si 
formare profesionala 
continua a adultilor;
asociatii ale furnizorilor 
de formare profesionala;
universitati;
Agentii Judetene pentru 
Ocuparea Fortei de 
Munca. 

1. Masuri pentru reducerea  dezechilibrului dintre cererea 
si oferta de forta de munca (servicii de ocupare a fortei de 
munca) vizand imbunatatirea serviciilor de plasare si 
asistenta pentru cautarea unui loc de munca.
2. Masuri de crestere a nivelului de calificare, constand in 
activitati de educatie si formare profesionala avand ca 
scop prevenirea deficitului de competente sau 
imbunatatirea calitatii muncii, inclusiv obtinerea unor 
certificate recunoscute la nivel national pentru 
competentele ocupationale dobandite intr-un context 
formal sau informal. Programele de formare profesionala 
trebuie sa fie elaborate astfel incat sa intruneasca nevoile 
pietei fortei de munca si sa imbunatateasca capacitatea de 
angajare pe termen mediu si lung a somerilor si 
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.
3. Masuri pentru inceperea unei afaceri proprii, in vederea 
sprijinirii persoanelor din cadrul grupului tinta pentru 
demararea unei afaceri proprii sau sa devina lucratori pe 
cont propriu. Asemenea masuri pot include consilierea 
pentru inceperea si dezvoltarea unei afaceri.
4. Masuri inovative pentru asistarea grupurilor tinta pentru 
a intra sau reveni pe piata fortei de munca, vizand 
cresterea ocuparii, mobilitatii ocupationale si geografice, in 
conformitate cu Strategia UE pentru Ocuparea Fortei de 
Munca. 

Min. 
15.000 
Euro;

Max 
150.000 
Euro. 

- 7 
Februarie 
2008

http://www.mmssf.
ro     
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Finanţator Sistemul de 
finanţare

Obiectivul 
programului Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Sumă 

grant
Co-

finanţare 
beneficiar

Termen 
limită

Surse informaţii 
suplimentare

Trust for 
Civil 
Society in 
Central & 
Eastern 
Europe 

Programul 
"Atitudine si 
implicare" 

Misiunea programului 
este de a inlesni, de a 
intari si de a sprijini 
activitatile de tip 
advocacy si watchdog 
ale ONG-urilor de mediu 
din Romania, cu scopul 
de a mari contributia 
acestor organizatii la 
dezvoltarea politicilor de 
mediu, 

ONG de mediu promovarea de politici/schimbari ale legislatiei de mediu; 
initiative noi de advocacy, de analize de politici mediu, si 
de dialog cu organele decizionale; 
initiative  tip  watchdog,  campanii  impotriva  initiativelor 
destructive privind mediul; 
monitorizarea implementarii legislatiei locale, nationale sau 
a Uniunii Europene;>/li> 
activitati  de  advocacy  pentru  imbunatatirea  schemelor 
(mecanismelor) publice de finanţare care sunt disponibile 
ONGurilor de mediu din Romania; 
monitorizarea folosirii Fondurilor structurale ale UE

pentru 
proiecte 
specifice - 
maxim 
16.500 Lei
pentru 
proiecte 
de urgenta 
:  1.000- 
5.500 Lei

_ 15 
februarie 
2008

http://www.repf.ro/
atitudro.htm

Uniunea 
Europeană

Media 2007 - 
Masuri de sprijin 
pentru 
promovare si 
acces la targuri - 
festivaluri 
audiovizuale. 
Apel pentru 
propuneri de 
proiecte

Facilitarea si incurajarea 
promovarii si circulatiei 
operelor audiovizuale si 
cinematografice 
europene in cadrul 
manifestarilor 
comerciale, targurilor 
profesionale si 
festivalurilor 
audiovizuale in Europa 
si in lume

Organisme europene 
cae organizează 
festivaluri audiovizuale 
ale caror actiuni 
contribuie la obiectivele 
programului  şi al caror 
program contine 
minimum 70 % de opere 
europene provenind din 
minimum 10 tari 
participante in 
programul MEDIA.

evenimente ce prezinta creatii audiovizuale autentice 
( filme de lung sau scurt metraj), documentare, filme de 
animatie in toate formatele incluziv new media. 

- - 30 aprilie 
2008

http://www.media-
desk.ro/document
.php?doc=21  

Uniunea 
Europeană

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

Acest program va sprijini:

● cresterea numarului productiilor 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://www.media-
desk.ro     
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Finanţator Sistemul de 
finanţare

Obiectivul 
programului Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Sumă 

grant
Co-

finanţare 
beneficiar

Termen 
limită

Surse informaţii 
suplimentare

Autoritatea 
Naţională 
pentru 
Protecţia 
Drepturilor 
Copilului

Programul 
"Infiintarea de 
centre de 
plasament de tip 
familial - casute 
si apartamente 
pentru copiii din 
institutiile cu o 
capacitate mai 
mare de 100 de 
locuri, care nu 
au fost 
restructurate pe 
module de tip 
familial" 

Cresterea calitatii 
ingrijirii si protectiei 
copilului separat de 
parintii sai

Persoane  juridice  fara 
scop  patrimonial  - 
asociatii ori fundatii 

Directiile  Generale  de 
Asistenta  Sociala  si 
Protectia Copilului 

Reducerea numarului  de copii  aflati  in ingrijirea centrelor 
de plasament de tip clasic, finalizarea proiectelor din cadrul 
Programului  de  interes  national  nr.  1/2006  si  cresterea 
numarului de centre de plasament de tip familial.

- - Termenul 
limita nu a 
fost  inca 
anuntat

http://www.copii.ro
/content.aspx?id=
117 

Guvernul 
Romaniei

Programul 
Consolidarea 
Democratiei in 
Romania - 
PHARE 
2005/017-
553.01.02

Sporirea contributiei 
sectorului ONG la 
dezvoltarea societatii 
democratice si la 
imbunatatirea accesului 
la justitie sociala si 
sprijinirea cetatenilor in 
a-si exercita drepturile si 
responsabilitatile in 
rezolvarea unor 
probleme complexe

ONG Programul consta in 2 componente:

1. Birouri de Consiliere pentru Cetateni;

2. Democratie,  drepturile  omului,  statul  de  drept, 
independenta justitiei si lupta impotriva coruptiei.

- - 30 
noiembrie 
2008

http://www.fdsc.ro
/pagini/phare-
2005.php     

Open 
Society 
Institute

The Human 
Rights and 
Governance 
Grants Program

Programul isi propune 
sa finanteze organizatii 
nationale si 
internationale care 
desfasoara activitati de 
monitorizare, prezentare 
si combatere a coruptiei 
in tarile din centrul si 
estul Europei, tarile din 
fosta URSS si Mongolia

ONG Proiecte care propun activitati de monitorizare a coruptiei 
si organizarea de campanii de advocacy; componenta de 
advacacy este esentiala pentru fiecare proiect

Max  1/3 
din 
bugetul 
anual  al 
organizati
ei 
solicitante

- Nu exista 
termene 
limita 
pentru 
depunerea 
proiectelor

http://www.soros.
org/initiatives/hrgg
p/
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Finanţator Sistemul de 
finanţare

Obiectivul 
programului Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Sumă 

grant
Co-

finanţare 
beneficiar

Termen 
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Surse informaţii 
suplimentare

Uniunea 
Europeană

Europa pentru 
cetateni 2007-
2013

Obiectivele generale ale 
Programului "Europa 
pentru cetateni" sunt:
- de a oferi cetatenilor 
oprtunitatea de a 
interactiona si de a 
participa la constituirea 
unei Europe mai 
apropiate, democratica 
si deschisa, 
- de a dezvolta o 
identitate europeana, 
bazata pe valori 
comune, istorie si 
cultura;
- de a crea cetatenilor 
un simt al apartenentei 
la Uniunea Europeana;
- de a spori gradul de 
toleranta si intelegere in 
randul cetatenilor 
europeni

autoritati si organizatii 
locale;
organizatii de cercetare 
a politicii publice 
europene;
grupuri de cetateni;
organizatii non-
guvernamentale;
sindicate;
institutii de invatamant;
organizatii active din 
domeniul voluntariatului, 
sportului pentru amatori.

Masura 1 - "Cetateni activi pentru Europa": aceasta implica 
cetatenii in mod direct, fie prin activitati legate de infratirea 
oraselor fie prin alte tipuri de proiecte ale cetatenilor;

Masura  2  -  "O  societate  civila  activa  pentru  Europa": 
aceasta  se  concentreaza  asupra  organizatiilor  societatii 
civile din intreaga Europa, care pot primi fie sprijin pe baza 
programului  lor  de  activitate,  fie  sprijin  pentru  proiecte 
transnationale;

Masura  3  -  "Impreuna  pentru  Europa":  aceasta  sprijina 
evenimentele de o mare vizibilitate, studii si instrumente de 
informare  care  se  adreseaza  unui  public  cat  mai  larg 
dincolo de granite si care sa faca Europa mai accesibila 
cetatenilor sai;

Masura 4 - "Memoria europeana activa" : aceasta actiune 
sprijina pastrarea principalelor situri si arhive referitoare la 
deportari  si  la  comemorarea  victimelor  nazismului  si 
stalinismului.

- - 31 
decembrie 
2013

http://www.eufina
ntare.info/finantar
e/10.5.7/finantare
10.5.7.html

Fundatia 
Carpatica

Programul de 
Granturi Mici - 
Componenta 
Imbunatatirea 
relatiilor inter-
etnice in 
Euroregiunea 
Carpatica

Principalele obiective 
ale programului sunt:
Incurajarea dezvoltarii 
de relatii armonioase si 
de cooperare intre 
diferitele grupuri etnice 
din Euroregiunea 
Carpatica; Pastrarea 
traditiilor diferitelor 
grupuri etnice; 
Stimularea atitudinii 
pozitive a grupurilor 
etnice in cadrul 
populatiei majoritare

ONG si APL Proiecte de identificare si motivare a initiativele locale ce 
promoveaza dezvoltarea relatiilor armonioase intre 
diferitele grupuri etnice ale unei regiuni-comunitati.

Max 4000 
USD

- Nu exista 
termen 
limita.

http://www.finanta
re.ro/program-
649-Programul-
de-Granturi-Mici-
_-Componenta-
Imbunatatirea-
relatiilor-
inter_etnice-in-
Euroregiunea-
Carpatica.html

ADR CENTRU, 8 Ianuarie 2008 14



Finanţator Sistemul de 
finanţare

Obiectivul 
programului Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Sumă 

grant
Co-

finanţare 
beneficiar

Termen 
limită

Surse informaţii 
suplimentare

German 
Marshall 
Fund of the 
United 
States, 
USAID şi 
Fundaţia 
"Charles 
Stewart 
Mott"

Balkan Trust for 
Democracy 

Întărirea legăturilor 
dintre cetăţeni şi 
guvernanţi; Cooperare 
şi colaborare între 
instituţiile 
guvernamentale, ONG-
urile, diferite iniţiative 
civice şi alte instituţii 
care acţionează pentru 
dezvoltarea colaborării 
în regiune.

Grupuri civice si ONG-
uri locale, institutii 
guvernamentale, 
institutii de invatamant si 
de media din Albania, 
Bosnia-Hertegovina, 
Bulgaria, Croatia, 
Macedonia, Romania, 
Serbia si Muntenegru 
(incluzand Kosovo).

Sprijinirea iniţiativelor care urmăresc încurajarea adoptării 
deciziilor publice cu colaborarea cetăţenilor şi a societăţii 
civile, stimularea participării civice şi dezvoltarea abilităţilor 
de lideri în domenii precum reforma politică, educaţia 
civică, dezvoltarea economică; acţiuni trans-frontaliere 
care urmăresc dezvoltarea de reţele, schimbul de bune 
practici şi se adresează problemelor comune privind 
dezvoltarea democratică în regiune.

1.000 
USD - 
75.000 
USD

N/A nedetermi
nat

http://www.finanta
re.ro/program-34-
Balkan-Trust-for-
Democracy.html

Global 
Fund for 
Women

Promovarea 
drepturilor 
femeilor

Organizaţia "Global 
Fund for Women" oferă 
granturi organizaţiilor de 
femei a căror activitate 
se concentrează pe 
promovarea drepturilor 
femeilor.

Organizaţiile solicitante 
trebuie să dovedească 
un angajament clar în 
favoarea drepturilor 
femeilor, precum şi 
preocupare pentru 
modul în care se privesc 
şi sunt privite femeile în 
societate.
Solicitanţii trebuie să fie 
organizaţii din afara 
S.U.A. conduse de 
femei; de regulă, nu se 
acordă fonduri pentru 
organizaţii mixte

Oferirea de oportunităţi economice;
Îmbunătăţirea accesului la educaţie al fetelor (alături de 
Fondul Preston pentru Educaţia Fetelor);
Promovarea drepturilor femeilor privind sănătatea şi 
reproducerea;
Oprirea violenţei împotriva femeilor;
Modificarea unor practici tradiţionale nefavorabile femeilor;
Stimularea participării femeilor în viaţa politică;
Respectarea egalităţii în drepturi pentru femeile cu diferite 
tipuri de handicap;
Îmbunătăţirea accesului femeilor la tehnologiile 
informaţionale.

500 USD - 
15000 
USD

- Perioada 
nedetermi
nata

http://www.finanta
re.ro/program-30-
Promovarea-
drepturilor-
femeilor.html

Charles 
Stewart 
Mott 
Foundation

Programul 
„Societatea 
Civila”

Oferirea de asistenta in 
construirea de institutii 
democratice, intarirea 
comunitatilor, 
promovarea accesului 
egal la resurse, 
asigurarea existentei 
respectului pentru 
drepturi egale si 
diversitate.

ONG-uri; organizatii 
care la randul lor ofera 
sprijin initiativelor locale.

Urmatoarele activitati pot primi finantare: modalitati noi de 
a rezolva problemele comunitatilor; actiuni noi care vor 
duce pe termen mediu si lung la schimbarea sistemelor 
socio-politice; cercetarea si continuarea diverselor actiuni 
ce privesc dezvoltarea politicilor din domeniul public.

Nu se 
specifica o 
suma 
minima 
sau 
maxima ce 
se acorda 
pentru un 
proiect

- Nu exista 
termene 
limita 
pentru 
depunerea 
proiectelor

http://www.mott.or
g/
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PORTALURI INFORMAŢIONALE:

ADMINISTRATORUL PORTALULUI ADRESĂ INTERNET

Portalul Surselor de Finanţare www.finantare.ro 
Reprezentanţa Comisiei Europene în România www.infoeuropa.ro 
Portalul Uniunii Europene www.europa.eu
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor www.mdlpl.ro
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor – Programul Operaţional Regional www.inforegio.ro  
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile www.mmediu.ro 
Administraţia Fondului pentru Mediu - Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile  www.afm.ro 
Ministerul Culturii şi Cultelor – punctul de contact cultural al României pentru Programul UE: 
„Cultura 2007-2013” 

www.cultura2007.ro 

Ministerul Economiei şi Finanţelor www.minind.ro 
Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale www.animmc.ro 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă www.anofm.ro 
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit  www.apdrp.ro
Fundaţia pentru o Societate Deschisă www.osf.ro 

INFO: Modelul cererii de finanţare şi tipul de documentaţie necesare constituirii propunerii de proiect sunt specifice fiecărui program de finanţare şi  
pot fi accesate la link-urile plasate în ultima coloană a tabelelor cu oportunităţile de finanţare.  
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Pentru a primi prin email acest buletin informativ lunar conţinând oportunităţile de finanţare din Regiunea Centru, vă rugăm să 
trimiteţi un email pe adresa relatii_publice@adrcentru.ro.

În cazul în care dispuneţi de informaţii despre alte programe de finanţare disponibile şi nemenţionate în această publicaţie vă 
rugăm să le transmiteţi la adresa programe@adrcentru.ro pentru a le putea face disponibile celor interesaţi.  
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