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A. PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 
Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Măsura 4. 
“Investiţii în 
active fizice” - 
Submăsura 4.1 
Investiții în 
exploatații 

  
DI 2A 
Îmbunătăţirea 
performanţei 
economice a 
tuturor fermelor  
și facilitarea 
restructurării  și 
modernizării 
fermelor, în 
special în 
vederea creșterii 
participării și 
orientării către 
piaţă, cât și a 
diversificării 
agricole  și DI 5D 
Reducerea 
emisiilor de gaze 
cu efect de seră  
și de amoniac din 
agricultură 

Se finanţează proiectele care vizează: 
- Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea 
construcţiilor din cadrul fermei, destinate activităţii 
productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigaţii în 
cadrul fermei  și racordarea fermei la utilităţi; 
Amenajarea și dotarea spaţiilor de desfacere și 
comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în 
cadrul unui lanţ alimentar integrat; 
Atenţie! – În cadrul cheltuielilor de marketing sunt 
eligibile următoarele investiţii: 
-  înfiinţarea unui site – pentru promovarea și 
comercializarea  propriilor produse;   
 ‐ etichetarea (crearea conceptului care intra pe 
cheltuiala necorporala). Achiziţionarea, inclusiv prin 
leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita 
valorii de piaţă a bunului respectiv; Atenţie! Este 
considerata cheltuiala eligibila doar leasingul financiar. 
Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de 
transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci  și 
semiremorci specializate în scopul comercializării 
produselor agricole în cadrul unui lanţ alimentar 
integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, 
Mijloace de transport animale/ păsări/ albine.  
Cheltuieli generate de înfiinţarea plantaţiilor pentru 
struguri de masă și alte culturi perene (cu condiţia ca 
materialul de plantare să fie certificat), cu excepţia 
cheltuielilor eligibile în cadrul subprogramului pomicol și 
a celor susţinute prin Pilonul I (PNS 2014‐2018): o 
Înfiinţare de plantaţii pentru struguri de masă, inclusiv 
costurile pentru materiale de plantare, sisteme de 
sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme 
de protecţie pentru grindină și ploaie, sisteme de irigatii 
la nivelul exploatatiilor;  
Înlocuirea plantaţiilor pentru struguri de masă, inclusiv 
costuri pentru defrișare, material de plantare, sisteme 

Fermierii definiţi 
conform 
Regulamentului (CE) 
1307/ 2013, art. 4, ca 
fiind persoane fizice 
sau juridice sau un 
grup de persoane 
fizice sau juridice, 
indiferent de statutul 
juridic pe care un 
astfel de grup şi 
membrii săi îl deţin în 
temeiul legislaţiei 
naţionale, ale căror 
exploataţii se 
situează pe teritoriul 
României şi care 
desfășoară o 
activitate agricolă.    

Rata maxima a 
sprijinului public 
nerambursabil va fi 
de 50% din totalul 
cheltuielilor eligibile 
și nu va depăşi: a. în 
cazul proiectelor care 
prevăd achiziţii 
simple – maximum 
500.000 euro, 
respectiv 100.000 
euro pentru fermele 
mici; b. în cazul 
proiectelor care 
prevăd construcţii – 
montaj – maximum 
1.000.000 euro 
pentru sectorul 
vegetal, respectiv 
200.000 euro pentru 
fermele mici din 
sectorul vegetal  și 
maximum 1.500.000 
euro pentru legume 
în spaţii protejate 
(sere)  și sectorul 
zootehnic, respectiv 
300.000 euro pentru 
fermele mici din 
sectorul zootehnic; c. 
în cazul proiectelor 
care prevăd crearea 
de lanţuri alimentare 
integrate la nivelul 
exploataţiei agricole 

Minim 50%  Depunere 
continuă on 
line până la 
data de 
30.10.2015 

Autoritate de 
Management 
- Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 
Rurale(MADR) – 
Direcţia 
Generală 
Dezvoltare 
Rurală   
 
Organism de 
plată, pentru 
toate măsurile 
din PNDR, fără 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi 
pentru 
Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit 
(APDRP)  
 
Organism de 
plată pentru 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie în 
Agricultură 
(APIA)  
Pentru detalii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina internet: 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

de sustinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, 
sisteme de protecţie pentru grindină  și ploaie, sisteme 
de irigaţii la nivelul exploataţiilor; 

– maximum 
2.000.000 euro, 
respectiv 400.000 
euro pentru fermele 
mici;  

www.apdrp.ro 
www.afir.info 
www.madr. 

 
 

Măsura 06 ” 
Dezvoltarea 
exploataţiilor  și a 
întreprinderilor” 

 Submăsura 6.1 – 
„Sprijin pentru 
instalarea 
tinerilor 
fermieri” 
2B ”Facilitarea 
intrării în 
sectorul agricol a 
unor fermieri 
calificaţi 
corespunzător și, 
în special, a 
reînnoirii 
generaţiilor”.  
 
 

Instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, 
ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole; 
îmbunătăţirea managementului, creşterea 
competitivităţii sectorului agricol, precum  şi 
conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, 
igienă  şi bunăstarea animalelor  și siguranţa la locul de 
muncă;   submăsura va crea posibilitatea tinerilor 
fermieri rezidenţi, cu domiciliul stabil în România cu un 
minim de cunoștinte de bază, să se instaleze 
ca şefi/manageri ai exploataţiei; creşterea numărului de 
tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate 
agricolă  ca şefi/ manageri de exploataţie;   încurajarea 
tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabiliza în 
mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra 
economiei naţionale în general.  

Tânărul fermier în 
conformitate cu 
definiţia prevăzută la 
art. 2 din R(UE) 
nr.1305/2013, care 
se instalează ca 
unic șef al 
exploataţiei agricole; 
Persoana juridică  cu 
mai mulţi acţionari 
unde un tânăr 
fermier în sensul art. 
2 din R(UE) 1305/ 
2013 se instalează  și 
exercită un control 
efectiv pe termen 
lung în ceea ce 
privește deciziile 
referitoare la 
gestionare, la 
beneficii și la riscurile 
financiare legate de 
exploataţie. 

Sprijinul public 
nerambursabil se 
acordă pentru o 
perioadă de maxim 
trei/ cinci ani 
(perioada de cinci ani 
se aplică doar pentru 
sectorul pomicol) și 
este de: 50.000 de 
euro pentru 
exploataţiile între 
30.000 S.O. și 50.000 
SO 
 40.000 de euro 
pentru exploataţiile 
între 12.000 S.O. și 
29.999 SO 

0% 
 (sprijin 100% 
nerambursabil) 

Depunere 
continuă 
on-line 
până pe 
data de 
30.10.2015. 

Măsura 19 – 
 “ Dezvoltarea locală 
a Leader” 
 
 

” Sub-măsura 
19.1” Sprijin 
pregătitor pentru 
elaborarea 
Strategiilor de 
Dezvoltare Locală 
(SDL) 

Sunt eligibile cheltuielile realizate pentru 
urmatoarele activitati: 
(a) activitati de consultare, animare si organizare 
grupuri de lucru in vederea elaborarii SDL; 
(b) consultanta tehnica si financiara in vederea 
elaborarii SDL, inclusiv achizitia de informatii si 
colectarea de date necesare elaborarii SDL; 
(c) costuri de personal necesar in vederea elaborarii 

Beneficiarii pot fi: 
Un parteneriat 
existent autorizat 
conform OG 
26/2000. 
Un nou parteneriat – 
fără personalitate 
juridică. 

Sprijinul public 
nerambursabil va fi 
în sumă maximă de 
20000 Euro  

dezvoltare locala) depusă de parteneriat, astfel: 
 

0% 
 (sprijin 100% 
nerambursabil) 

22 mai 
2015, ora 
12. 

Autoritate de 
Management 
- Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 
Rurale(MADR) – 
Direcţia 
Generală 

http://www.apdrp.ro/
http://www.afir.info/
http://www.madr/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

SDL. 
 
Actiuni de constructie institutionala, de instruire si de 
creare de retele, cu scopul de a pregati si implementa o 
strategie integrata de dezvoltare locala pentru o 
anumita zona. 

Beneficiarii sunt 
parteneriate public 
private, indiferent 
daca reprezinta 
teritorii care sunt 
acoperite de GAL-uri 
ce au fost selectate 
in PNDR 2007-2013, 
sau parteneriate 
potentiale/existente 
formate din 
parteneri care au fost 
membri in GAL-uri 
autorizate si/sau 
parteneri care nu au 
mai fost membri in 
GAL-uri. 
 

Dezvoltare 
Rurală   
 
Organism de 
plată, pentru 
toate măsurile 
din PNDR, fără 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi 
pentru 
Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit 
(APDRP)  
 
Organism de 
plată pentru 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie în 
Agricultură 
(APIA)  
Pentru detalii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina internet: 
www.apdrp.ro 
www.afir.info 
www.madr 

  

http://www.apdrp.ro/
http://www.afir.info/
http://www.madr/
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B. PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ INTERREG V A 
Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1. O regiune mai 
bine conectată 

1.1. 
Îmbunătăţirea 
planificării, 
dezvoltarea și 
coordonarea 
sistemelor de 
transport 
transfrontalier 
pentru 
conectarea la  
reţelele de 
transport TEN-T

 

 
 

1.Dezvoltarea în comun a acţiunilor transfrontaliere, 
planurilor de management, strategiilor, studiilor de 
fezabilitate, evaluări de impact de mediu, legate de 
proiectele de lucrări pentru infrastructura publică 
(cursuri de apă, drumuri etc.), în scopul de a conecta 
drumurile/nodurile secundare și terţiare la infrastructura 
TEN-T și de a reduce timpul de transport și optimizarea 
logisticii. 

2.Dezvoltarea de concepte, standarde și instrumente 
coordonate la nivel transfrontalier pentru îmbunătăţirea 
serviciilor de mobilitate în interes public (ex. pentru 
grupurile dezavantajate, pentru regiunile în regres 
demografic, etc.). 

3.Facilitarea cooperării active între furnizorii de servicii 
de transport și de informaţii  de călătorie și serviciile cu 
valoare adăugată în vederea îmbunătăţirii transportului 
public local în zona transfrontalieră și a legăturii dintre 
orașele înfrăţite (ex. armonizarea orarelor, furnizarea de 
informaţii bilingve despre orele de transport la nivel  
transfrontalier, operarea serviciilor de transport public 
transfrontalier, în special între orașele înfrăţite); 

4.Schimburi de experienţă și cunoștinţe, inclusiv 
conștientizarea (instruiri, seminare și ateliere) în 
domeniul măsurilor de siguranţă a circulaţiei în zona 
eligibilă (ex. îmbunătăţirea configuraţiei reţelei de trafic, 
introducerea de măsuri de fluidizare a circulaţiei, 
utilizarea sensurilor giratorii, radare, bariere de 
siguranţă și denivelări pentru reducerea vitezei). 

5.Îmbunătăţirea conexiunilor la infrastructura TEN-T a 
nodurilor transfrontaliere secundare si terţiare  (ex. 

- Autorităţile 
publice naţionale 
sau la nivel de judeţ 
sau district; 
- Furnizorii și 
administratorii 
infrastructurii 
publice; 
Asociaţiile 
naţionale de 
transportatori sau 
la nivel de judeţ sau 
district; 
Organizaţiile ce 
activează în 
domeniul cercetării 
și inovării; 
Universităţi, etc.  
 

Pentru 
proiectele “soft”  
Maxim 
1.500.000 Euro 
Minim 
250.000 Euro 

 

Pentru 
proiectele de 
investiţii  
Maxim  
8.000.000 Euro   
Minim    
1.000.000 Euro. 
  
În cazul în care 
se construiește 
un drum nou, 
bugetul  maxim 
al proiectului 
poate ajunge la 
10.000.000 
Euro. 
 

 
 

FEDR va finanţa 
85 % din 
cheltuiala 
eligibilă, iar 
bugetul de stat 
va furniza 13%  
instituţiilor 
publice şi ONG-
urilor.  
 
Diferenţa este 
reprezentată de 
contribuţia 
proprie a 
partenerilor. 

APEL DESCHIS!  
 
Termen limită 
de depunere : 
 
- 30 iunie 2015 
pentru 
proiectele soft; 
 
- Durata 
maximă a unu 
proiect de tip 
soft este 24 de 
luni. 
 
- 30 septembrie 
pentru 
proiectele de 
investiţii. 
 
- Durata 
maximă a unui 
proiect de 
investiţii 
este 36 de luni. 

Se vor finanța 
doar drumurile 
care au impact 
transfrontalier și 
care asigură 
conectarea 
drumurilor 
secundare și 
terțiare la 
rețeaua TEN-T! 
 
ARIA DE 
COOPERARE 
Şapte județe din 
România: 
Mehedinţi, Dolj, 
Olt, Teleorman, 
Giurgiu, Călăraşi, 
Constanţa; 
Opt districte din 
Bulgaria Vidin, 
Vratsa, Montana, 
Veliko Tarnovo, 
Pleven, Ruse, 
Dobrich și Silistra  
Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Administraţiei 
Publice 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

îmbunătăţirea calităţii drumurilor, îmbunătăţirea/ 
construcţia de trasee pentru biciclete, construcţia de 
adăposturi pentru biciclete, reabilitarea, modernizarea și 
extinderea infrastructurii rutiere); 

6.Adoptarea de măsuri de management comun al 
circulaţiei pentru mobilitatea inteligentă în zona 
transfrontalieră (ex. îndrumare de traseu, detectarea și 
managementul  incidentelor/ urgenţelor, studii ale 
fluxurilor  circulaţiei, măsuri de siguranţă în trafic, hărţi 
cu puncte negre). 

 1.2. Creșterea 
siguranţei 
transportului pe 
căile fluviale sau 
maritime

 

 

 

1.Activitate de conștientizare privind importanţa 
dezvoltării și îmbunătăţirii sistemelor de transport 
prietenoase cu mediul în zona transfrontalieră; 
 
2.Activităţi de schimb de experienţă, precum seminarii 
comune, analize vizite de studiu și instruiri care să 
conducă la implementarea de noi metode pentru 
asigurarea navigabilităţii pe Dunăre/Marea Neagră pe 
timpul iernii. 
 
3.Investiţii (infrastructură și echipamente) pentru 
îmbunătăţirea transportului maritim şi fluvial de mărfuri 
și de pasageri la nivel transfrontalier; 
 
4.Dezvoltarea de planuri și măsuri integrate de 
îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe sectorul 
comun al Dunării și al Mării Negre în zona 
transfrontalieră (ex., studii de fezabilitate comune, 
documentaţii de proiect tehnic, studii de morfologie și 
hidro-dinamică pentru studierea condiţiilor de 
acumulare a sedimentelor etc. cu privire la lucrări de 
regularizare a fluviului, unificarea sistemului de referinţă 
utilizat în România și Bulgaria privind Dunărea și 
introducerea Sistemului Informatic Fluvial 

-Factorii interesaţi 
ce pot contribui 
efectiv la 
dezvoltarea 
navigabilităţii pe 
sectoarele Dunării 
și Mării Negre 
aflate în zona 
transfrontalieră: 
autorităţile publice 
locale, regionale și 
naţionale (în special 
cele cu prerogative 
în domeniul 
planificării și 
dezvoltării 
infrastructurii de 
transport și cele ce 
se ocupă de 
gestionarea 
problemelor de 
navigabilitate), 
asociaţiile și 
organizaţiile de 

Pentru 
proiectele “soft”  
Maxim 
2.000.000 Euro 
Minim 
250.000 Euro 

 

Pentru 
proiectele de 
investiţii  
Maxim  
8.000.000 Euro   
Minim    
500.000 Euro. 
  
În cazul în care 
se construiește 
un drum nou, 
bugetul  maxim 
al proiectului 
poate ajunge la 
10.000.000 

FEDR va finanţa 
85 % din 
cheltuiala 
eligibilă, iar 
bugetul de stat 
va furniza 13%  
instituţiilor 
publice şi ONG-
urilor.  
 
Diferenţa este 
reprezentată de 
contribuţia 
proprie a 
partenerilor. 

APEL DESCHIS!  
 
Termen limită 
de depunere : 
 
- 30 iunie 2015 
pentru 
proiectele soft; 
 
- Durata 
maximă a unu 
proiect de tip 
soft este 24 de 
luni. 
 
- 30 septembrie 
pentru 
proiectele de 
investiţii. 
 
- Durata 
maximă a unui 
proiect de 
investiţii 

 



 

7 

 

Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

elaborarea planurilor spaţiale maritime (PSM) pentru 
Marea Neagră); 
 
5.Dezvoltarea și implementarea unor strategii, 
instrumente și aplicaţii pilot coordonate în comun, 
pentru a îmbunătăţi dezvoltarea nodurilor multi-modale 
și a serviciilor portuare;  
 

transportatori, 
Camerele de 
Comerţ, ONG-urile, 
administratorii de 
râu, precum și 
universităţile și 
institutele de 
cercetare, GECT. 

Euro. 

 

este 36 de luni. 

2. O regiune verde 2.1. 
Îmbunătăţirea 
utilizării durabile 
a resurselor și 
patrimoniului 
natural și a 
patrimoniului 
cultural

 

 

 

1.Pregătirea de studii, strategii, planuri de management 
etc. comune în domeniul conservării, dezvoltării și 
utilizării împreună a patrimoniului cultural/ natural.  

2.Crearea de campanii de conștientizare comune privind 
protecţia, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 
natural și cultural. 

3.Păstrarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 
cultural intangibil, în principal prin evenimente culturale 
cu o dimensiune transfrontalieră. 

4.Sprijinirea promovării și utilizării potenţialului 
patrimoniului cultural/ natural prin investiţii în 
infrastructura turistică durabilă comună.  

5.Modernizarea/construcţia de drumuri spre punctele de 
interes ale patrimoniului natural și cultural care vor fi 
parte din produse turistice transfrontaliere. 

6. Reconstrucţie Infrastructură culturală: restaurare  
reabilitare și promovare a monumentelor culturale pe 
baza unor strategii/ concepte transfrontaliere relevante.  

7.Dezvoltarea în comun de produse și servicii turistice pe 
baza patrimoniului natural și cultural și promovare în 
comun.  

8.Dezvoltarea/ gestionarea în comun a parcurilor 
naturale, rezervaţiilor naturale și a altor arii protejate. 

- Instituţiile publice; 
- ONG-urile; 
- Universităţile și 
instituţiile de 
cercetare și 
dezvoltare; 
- Camerele de 
Comerţ (inclusiv 
asociaţiile de IMM-
uri), GECT care pot 
îmbunătăţi nivelul 
de protecţie a 
patrimoniului 
natural și cultural și 
dezvolta un model 
economic pentru 
valorificarea în mod 
sustenabil (un 
produs turistic 
sustenabil). 
 

Pentru 
proiectele “soft”  
Maxim 
1.500.000 Euro 
Minim 
250.000 Euro 

 

Pentru 
proiectele de 
investiţii  
Maxim  
 6.000.000 Euro  
 Minim  
500.000 Euro 

 
 

FEDR va finanţa 
85 % din 
cheltuiala 
eligibilă, iar 
bugetul de stat 
va furniza 13%  
instituţiilor 
publice şi ONG-
urilor.  
 
Diferenţa este 
reprezentată de 
contribuţia 
proprie a 
partenerilor. 

APEL DESCHIS!  
 
Termen limită 
de depunere : 
 
- 30 iunie 2015 
pentru 
proiectele soft; 
 
- Durata 
maximă a unu 
proiect de tip 
soft este 24 de 
luni. 
 
- 30 septembrie 
pentru 
proiectele de 
investiţii. 
 
- Durata 
maximă a unui 
proiect de 
investiţii 
este 36 de luni. 

ARIA DE 
COOPERARE 
Şapte județe din 
România: 
Mehedinţi, Dolj, 
Olt, Teleorman, 
Giurgiu, Călăraşi, 
Constanţa; 
Opt districte din 
Bulgaria Vidin, 
Vratsa, Montana, 
Veliko Tarnovo, 
Pleven, Ruse, 
Dobrich și Silistra  
Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Administraţiei 
Publice 
 
 
Secretariat  
Tehnic Comun - 
Biroul Regional 
pentru Cooperare 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 2.2.Îmbunătăţirea 
managementului 
durabil al 
ecosistemelor din 
zona 
transfrontalieră

  

 

1. Acţiuni de coordonare şi schimb de informaţii pentru 
întărirea implementării politicilor relevante (Directiva 
Cadru Apa)  și conservarea biodiversităţii (Directiva 
Flora, Fauna şi Habitate și Directiva Păsări), transferul  de 
cunoștinţe, schimbul de exemple de bune practici, 
relaţionarea și dezvoltarea de inovaţii privind protecţia/ 
conservarea ecosistemelor.  

2.Protejarea ecosistemelor prin utilizarea clasificării, 
cartografierii și planificării spaţiale și a altor măsuri 
structurale de cooperare în domeniul protecţiei naturii și 
peisajelor. 

3.Pregătirea și implementarea de cercetări, studii, 
strategii, planuri comune legate de siturile Natura 2000.   

4. Activitati comune de conștientizare a publicului larg 
prin recunoașterea și promovarea potenţialului legat de 
siturile Natura 2000. 

5.Desemnarea în comun a managementul siturilor și 
speciilor protejate din cadrul reţelei Natura 2000. 

6. Sprijinirea şi promovarea investiţiilor transfrontaliere 
vizând infrastructura verde (ex.: canopeea urbană, 
coridoare de conectare a habitatelor, etc.).  

7.Protejarea/conservarea/monitorizarea ecosistemelor, 
în special a celor aflate în siturile NATURA 2000 prin 
achiziţia echipamentelor necesare. 

 
8. Crearea/întărirea infrastructurilor coordonate 
transfrontalier pentru protejarea/reabilitarea 
biodiversităţii/solului/ promovarea serviciilor 
ecosistemice, inclusive prin reţeaua NATURA 2000. 

- Organizaţii publice 
sau non-profit care 
pot contribui în 
mod eficient la 
îmbunătăţirea 
gestionării și 
protejării zonelor 
naturale 
transfrontaliere, în 
special a celor 
NATURA 2000.  
- Agenţii sau 
instituţii ce se 
ocupă cu protejarea 
naturii la nivel 
naţional sau 
judeţean sau de 
district, ONG-uri 
implicate în 
protejarea naturii, 
universităţii și 
centre de cercetare 
și dezvoltare 
implicate în 
cercetare privind 
mediul și/sau 
inovaţia verde, 
GECT,etc. 
 

Pentru 
proiectele “soft”  
Maxim 
1.500.000 Euro 

Minim 
250.000 Euro 
 

Pentru 
proiectele de 
investiţii  
Maxim  
6.000.000 Euro  

 Minim  
500.000 Euro 

FEDR va finanţa 
85 % din 
cheltuiala 
eligibilă, iar 
bugetul de stat 
va furniza 13%  
instituţiilor 
publice şi ONG-
urilor.  
 
Diferenţa este 
reprezentată de 
contribuţia 
proprie a 
partenerilor. 

APEL DESCHIS!  
 
Termen limită 
de depunere : 
 
- 30 iunie 2015 
pentru 
proiectele soft; 
 
- Durata 
maximă a unu 
proiect de tip 
soft este 24 de 
luni. 
 
- 30 septembrie 
pentru 
proiectele de 
investiţii. 
 
- Durata 
maximă a unui 
proiect de 
investiţii 
este 36 de luni. 

Transfrontalieră 
Călăraşi 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
http://cbcromani
abulgaria.eu/ 
 
www.infocoopera
re.ro 

http://cbcromaniabulgaria.eu/
http://cbcromaniabulgaria.eu/
http://www.infocooperare.ro/
http://www.infocooperare.ro/
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C. PROGRAMUL DE COOPERARE INTERREGIONALĂ URBACT III 
 

Axa prioritară Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1. Reţele pentru 
Planificarea 
Acţiunilor 
 
 

Principalul obiectiv al Reţelelor pentru  
Planificarea Acţiunilor este de a îmbunătăţi  
capacitatea oraşelor europene de a  
implementa politici de dezvoltare urbană  
durabilă şi, mai specific, de a le creşte  
capacitatea de a formula strategii integrate  
pentru dezvoltarea urbană durabilă. 
Prin participarea în aceste Reţele pentru  
Planificarea Acţiunilor, oraşele vor avea  
ocazia să schimbe şi să împărtăşească 
experienţe, probleme şi posibile soluţii,  
generând astfel idei noi în adresarea  provocărilor 
din aria dezvoltării urbane  durabile. 

 

Autorităţi publice 
locale în parteneriat 
cu: universităţi sau 
centre de cercetare,  
agenţii locale,  
autorităţi regionale 
sau naţionale 
  

Costurile  
eligibile ale  
unui proiect  
trebuie să  
fie situate  
între 600.000 
euro şi 750.000 
euro 
  

Minim 15 % Apel de 
proeicte cu 
termen limită: 
16 iunie 2015 

Autoritatea 
Națională  - 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Administraţiei 
Publice 
 
 
 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
pot consulta 
paginile de 
internet: 
 
www.mdrap.ro 
http://urbact.eu 

 
  

http://www.mdrap.ro/
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D. ALTE GRANTURI 

1. FONDUL ONG ÎN ROMÂNIA: SUBCOMPONENTA 2.1. – DEZVOLTAREA COMUNITĂŢILOR RURALE INTERETNICE 
Măsura/ 

Axa prioritară 
Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul specific al 
Subcomponentei 2.1. 
Dezvoltarea comunităţilor 
rurale interetnice este de a 
contribui pe termen mediu şi 
lung la dezvoltarea 
comunităţilor interetnice 
dezavantajate şi la 
îmbunătăţirea situaţiei 
populaţiei de etnie roma. 

Această Subcomponentă va sprijini 
proiecte care se vor axa pe următoarele 
tipuri de activităţi (lista nu este 
exhaustivă): 
încurajarea cetăţeniei active şi 
democraţiei participative, inclusiv la 
”firul ierbii”/nivel local – implicarea 
grupurilor vulnerabile în procese de 
informare 
-  diseminarea de informaţii relevante 
comunităţii/creşterea conştientizării, 
pentru a sprijini transparenţa în luarea 
deciziilor şi utilizarea fondurilor locale, 
informaţii despre surse de finanţare şi 
problemele locale, etc.  
-  implicarea membrilor comunităţii în 
identificarea resurselor şi contribuţia 
decisivă la rezolvarea problemelor 
locale  
- promovarea iniţiativelor de auto-
ajutorare şi ajutor reciproc care 
încurajează practica preluării de 
responsabilităţi, îndeplinirea sarcinilor 
prin cooperare şi dezvoltarea de noi 
competenţe necesare organizaţiilor  
-organizarea de activităţi de dialog 
multicultural  
- consolidarea bazei de membri a 
organizaţiilor în comunităţile vizate şi 
creşterea participării membrilor în 
activităţile organizaţiilor . 

Solicitanţi eligibili în cadrul 
prezentului Apel sunt exclusiv 
organizaţii neguvernamentale 
şi nonprofit, înfiinţate legal şi 
cu sediul în România, 
respectiv asociaţii, fundaţii şi 
federaţii, la care se adaugă 
Crucea Roşie Română şi 
structurile sale cu 
personalitate juridică. 
Parteneriatul nu este 
obligatoriu, dar este 
recomandat, în special cu 
parteneri din statele 
donatoare. 
Parteneri eligibili sunt 
organizaţii 
neguvernamentale, entităţi 
publice sau private, 
comerciale sau non-
comerciale. 
Entităţile publice pot fi 
autorităţi publice locale şi 
centrale, instituţii/agenţii 
publice, servicii 
guvernamentale 
deconcentrate la nivel local, 
unităţi administrativ-
teritoriale, universităţi etc. 
 

3.000.000 de 
euro 

- 30 aprilie 2016 rural@romacente
r.ro 
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2. COMPETIŢIE PENTRU STRÂNGEREA DE DONAŢII ADRESATĂ ONG-URILOR 
Măsura/ 

Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Campionatul de Bine este un 
concurs de fundrasing 
destinat ONG-urilordin 
România şi de mobilizare a 
resurselor umane prin 
voluntariat. Campionatul 
transformă organizaţiile în 
proprii fundraiseri în 
vederea atragerii de donaţii 
pentru propunerile de 
proiecte sau proiectele în 
curs de implementare. 

În prima etapă, organizaţiile trebuie 
să strângă pentru fiecare proiect 
înscris în cadrul Campionatului de 
Bine 2014: cel puţin 300 de lei de la 
cel puţin 5 donatori diferiţi. 
În cea de-a doua etapă, pentru 
fiecare proiect calificat, organizaţiile 
trebuie să atragă donaţii în valoare 
de: cel puţin 1.000 de lei de la 20 de 
donatori diferiţi. 
În ultima etapa, în Finala Plină de 
Bine, pentru fiecare proiect calificat 
organizaţiile trebuie atragă o sumă 
cât mai mare de donaţii de la cât mai 
mulţi donatori diferiţi. 
Calendar concurs: 

 23 octombrie – 10 noiembrie 
2014 – perioada de înscriere în 
Campionatul de Bine 

 11, 12 noiembrie 2014 – perioada 
de aprobare proiecte 

 13 noiembrie – 9 decembrie 2014 
– 4 săptămâni – Sferturi 

 10 decembrie 2014 – 6 ianuarie 
2015 – 4 săptămâni – Semifinala 

 7 ianuarie – 4 februarie 2015 – 4 
săptămâni – Finala Plină de Bine 

 

Este eligibil orice proiect sau propunere 
de proiect care aparţine exclusiv unei 
organizaţii non-profit, neguvernamentale 
şi este iniţiat şi implementat de aceasta. 
Sunt încurajate pentru a fi înscrise în 
Campionatul de Bine propunerile de 
proiect sau proiectele implementate de 
organizaţie în comunitatea în care aceasta 
activează sau pentru o anumită categorie 
de beneficiari ai organizaţiei, plecând de 
la o nevoie identificată în comunitate sau 
în rândul beneficiarilor, pentru care 
organizaţia doreşte să strângă fonduri. 
Sunt încurajate iniţiativele/ acţiunile de 
implicare pentru şi ale comunităţilor 
locale sau pentru anumite comunităţi de 
beneficiari din toată ţara. 
 

- - - office@unitedway
.ro 
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3. GRANTURI SEE FINANTATE PRIN FONDUL PENTRU RELAŢII BILATERALE 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Prin acest apel de proiecte, 
sunt deschise două măsuri în 
cadrul Fondului Bilateral la 
Nivel Naţional: 

1. Măsura I: Sprijin 
pentru deplasări – în 
vederea dezvoltării 
relaţiilor bilaterale, 
de a identifica şi a 
vizita potenţialii 
parteneri pentru a 
discuta despre 
posibilităţile de 
colaborare în viitor; 

2. Măsura II: Arii 
prioritare – 
finanţează 
proiecte/acţiuni, 
individuale sau în 
parteneriat, de 
colaborare, schimb 
de experienţă, 
transfer de 
cunoştinţe şi bune 
practici între 
beneficiari şi entităţi 
din Statele 
Donatoare, alte state 
beneficiare şi 
România. 

 

Sunt considerate eligibile în 
cadrul Măsurii 1: 
-Activităţile pentru 
dezvoltarea de parteneriate 
între entităţile din România 
şi cele din statele donatoare, 
prin intermediul întâlnirilor 
de lucru, schimbului de 
cunoştinţe, împărtăşirii de 
experienţe, în scopul 
elaborării de proiecte 
viitoare; 
-Activităţile pentru 
identificarea de parteneri în 
scopul dezvoltării de 
proiecte în parteneriat, prin 
participarea la conferinţe, 
seminarii, ateliere de lucru. 
Pentru a identifica viitori 
parteneri din statele 
donatoare, partenerii din 
România au posibilitatea de 
a accesa următoarele baze 
de date: pentru organizaţii 
non-guvernamentale, agenţii 
guvernamentale, autorităţi 
publice, companii, 
universităţi şi instituţii de 
cercetare, respectiv pentru 
autorităţi publice din 
Islanda. 
 

Naţional sunt următoarele tipuri de entităţi 
înregistrate în statele donatoare sau 
România, precum şi organizaţii 
internaţionale: 
-Punctul Naţional de Contact şi alte instituţii 
naţionale care joacă un rol important în 
stabilirea/implementarea unui anumit 
program inclus în Memorandumurile de 
Înţelegere; 
-Operatorii de program şi partenerii de 
program din cadrul programelor finanţate 
prin Granturile SEE şi Norvegiene 2009-2014; 
-Promotorii de proiect şi partenerii de 
proiect din cadrul proiectelor finanţate prin 
Granturile SEE şi Norvegiene 2009-2014; 
-Ambasadele statelor donatoare în România 
şi ambasadele României în statele 
donatoare; 
-Instituţii publice, autorităţi publice 
naţionale sau internaţionale, autorităţi 
publice locale, sau regionale; 
-Organizaţii interguvernamentale; 
-Agenţii guvernamentale; 
-Instituţii de învăţământ şi institute de 
cercetare; 
-Organizaţii non-guvernamentale, asociaţii, 
fundaţii, sindicate, patronate care activează 
în sfera ariilor prioritare enunţate anterior 
(pentru Măsura II, sunt eligibili numai 
aplicanţii din această categorie care 
îndeplinesc condiţia de a fi derulat această 
activitate timp de cel puţin un an fiscal 
integral). 
 

736.000 
euro 

- 31 decembrie 
2015 

bilateral.relation
s@fonduri-ue.ro 

http://www.ngonorway.org/bilateral-partnerships/finding-partners
http://www.ngonorway.org/bilateral-partnerships/finding-partners
http://www.ngonorway.org/bilateral-partnerships/finding-partners
http://www.ngonorway.org/bilateral-partnerships/finding-partners
http://www.ngonorway.org/bilateral-partnerships/finding-partners
http://www.ngonorway.org/bilateral-partnerships/finding-partners
http://www.samband.is/um-okkur/english/
http://www.samband.is/um-okkur/english/
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4. APEL TRANSNAŢIONAL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE DE CERCETARE ÎN DOMENIUL BOLILOR RARE 
Măsura/Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

 Cel de-al 7-lea apel transnaţional 
pentru propuneri de proiecte în 
domeniul bolilor rare ’Transnaţional 
Research Projects on Rare Diseases’ a 
fost lansat. Scopul apelului este acela 
de a da posibilitatea oamenilor de 
ştiinţă din diferite ţări să dezvolte 
colaborări eficiente în proiecte 
comune de cercetare interdisciplinară, 
bazate pe complementaritate şi 
schimb de expertiză, cu clară abordare 
pentru cercetarea translaţională. 
Proiectele trebuie să aibă ca tematică 
un grup de boli rare sau o singură 
boala rară (conform definiţiei 
europene – boala ce afectează nu mai 
mult de 5 din 10.000 de persoane din 
Comunitatea Europeană, statele 
asociate şi Canada).   

Proiectele de cercetare 
trebuie să acopere cel 
puţin una din următoarele 
tematici, egale ca 
importanţă pentru apel: 
• utilizarea bazelor de 
date cu pacienţi şi a 
colecţiillor de materiale 
biologice 
- noi  entităţi nosologice, 
studii epidemiologice,  
- caracterizarea bazei 
genetice/moleculare a 
bolilor specifice 
• utilizarea expertizei, 
resurselor şi 
tehnologiilor inovative 
(OMICS, secvenţiere de 
noua generaţie) pentru 
cercetare în domeniul 
bolilor rare 
• dezvoltare 
de aplicaţii utilizate în 
diagnosticul şi terapia 
bolilor rare, inclusiv 
identificarea şi 
caracterizarea 
(bio)markerilor pentru 
diagnostic şi prognoza 

Echipe de cercetare 
din organizaţii de 
cercetare (universităţi, 
institute de cercetare etc.) şi 
întreprinderi. Vor fi finanţate 
doar proiecte 
transnaţionale. Fiecare 
consorţiu trebuie să 
cuprindă cel puţin 3, dar nu 
mai mult de 6 grupuri de 
cercetare eligibile din 
minim 3 ţări participante la 
apel. Într-o propunere de 
proiect nu pot participa mai 
mult de 2 grupuri de 
cercetare eligibile din 
aceeaşi ţară. 
Aplicanţii sunt încurajaţi să 
includă parteneri din ţările 
est-europene participante 
(Letonia, Polonia, România, 
Turcia, Ungaria), situaţie în 
care numărul maxim de 
grupuri de cercetare 
implicate într-un consorţiu 
poate ajunge până la 8.  
Echipele de cercetare din 
ţări care nu participă la apel 
pot participa în proiecte 
dacă îşi asigură finanţarea 
din venituri proprii. 

 

- - 18 februarie 
2015,  02 iunie 
2015 

http://www.era
re.eu/joint-
call/7th-joint-
call-european-
research-
projects-rare-
diseases-jtc-
2015 
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5. LIFE+ CERERE DE PROPUNERI 2014 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Comisia invită entităţile 
înregistrate în Uniunea 
Europeană să prezinte 
propuneri pentru cererea 
de propuneri LIFE+ din 
2014. 
Obiective generale: 
a) să contribuie la 
tranziţia către o 
economie eficientă din 
punctul de vedere al 
utilizării resurselor, cu 
emisii scăzute de dioxid 
de carbon şi rezistentă la 
schimbările climatice, 
b) să îmbunătăţească 
dezvoltarea, punerea în 
aplicare şi aplicarea 
politicii şi legislaţiei 
Uniunii în domeniul 
mediului şi al climei,  
c) să susţină o guvernanţă 
mai bună în domeniul 
mediului şi al climei la 
toate nivelurile, inclusiv o 
mai bună implicare a 
societăţii civile, a ONG-
urilor şi a actorilor locali; 
d) să sprijine punerea în 
aplicare a celui de-al 
şaptelea program de 
acţiune pentru mediu. 

Prin intermediul subvenţiilorpentru acţiuni se pot 
finanţa următoarele proiecte: 
(a) proiecte-pilot; 
(b) proiecte demonstrative; 
(c) proiecte de bune practici; 
(d) proiecte integrate; 
(e) proiecte de asistenţă tehnică; 
(f) proiecte de consolidare a capacităţii; 
(g) proiecte pregătitoare; 
(h) proiecte de informare, sensibilizare şi 
diseminare; 
(i) orice alt tip de proiecte necesare în vederea 
atingerii obiectivelor generale 
Alte acţiuni care pot fi finanţate: 
(a) informare şi comunicare, inclusiv campanii de 
sensibilizare. Resursele financiare alocate 
activităţilor de comunicare acoperă şi 
comunicarea instituţională a priorităţilor politice 
ale Uniunii, precum şi comunicarea stadiului de 
punere în aplicare şi transpunere a tuturor 
principalelor acte legislative ale Uniunii în 
domeniul mediului şi al climei; 
(b) studii, anchete, modelare şi elaborare de 
scenarii; 
(c) pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea, 
verificarea şi evaluarea proiectelor, politicilor, 
programelor şi a legislaţiei; 
(d) ateliere, conferinţe şi reuniuni; 
(e) colaborare în reţea şi platforme destinate 
schimbului de bune practici; 
(f) orice alte activităţi care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor generale. 
 

Propunerile trebuie să 
fie prezentate de 
entităţi publice, 
organizaţii private 
comerciale, organizaţii 
private non-
comerciale, incluzând 
ONG-urile. 

283.122.966 
euro 

- 30.09.2015 env-life-eproposal-
admin@ec.europa.
eu 
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6. PROGRAMUL UNCTAD / EMPRETEC ROMÂNIA 2014 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Programul UNCTAD/EM
PRETEC-
România pentru 
sprijinirea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii este un 
program de încurajare 
şi de stimulare a 
înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii. 
Obiectivele 
Programului sunt: 
susţinerea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii, crearea de noi 
locuri de muncă, 
creşterea numărului de 
întreprinderi mici şi 
mijlocii capabile să facă 
faţă competiţiei şi 
forţelor concurenţiale 
în condiţiile globalizării 
pieţelor. 

Programul îşi propune:  
a) identificarea întreprinzătorilor de succes;  
b) dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a 
capacităţii manageriale;  
c) dezvoltarea metodelor moderne de afaceri;  
d) mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti şi 
întărirea dinamismului antreprenorial al întreprinderilor mici 
şi mijlocii din România;  
e) încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării 
relaţiilor pe plan local dar şi la nivel internaţional; 
f) dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a 
elabora şi implementa strategii de afaceri competitive;  
g) sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru 
extinderea pieţelor de desfacere şi creşterea exporturilor;  
h) dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri în afara 
României şi iniţierea de cooperări transfrontaliere. 

Pot beneficia de 
prevederile 
Programului 
persoanele fizice care 
îndeplinesc cumulativ, 
la data depunerii 
formularului de 
înscriere în program 
prevăzut în anexa 
nr.1, următoarele 
criterii de eligibilitate: 
a) să fie cetăţeni 
români; 
b) să aibă studii medii 
sau superioare 
definitivate cu 
diplomă de 
Bacalaureat/Licenţă 
sau adeverinţă care să 
ateste finalizarea 
studiilor; 
c) să se înscrie la 
activităţile prevăzute 
în Program, prin 
completarea 
formularului de 
înscriere. 

500.000 lei - - DIMMMAT 
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7. SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR CARE PROMOVEAZĂ DEZVOLTAREA REGIONALĂ PRIN 
CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ 

 

 

 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Schema de Ajutor de Stat 
(HG 332/2014) pentru 
sprijinirea investiţiilor care 
promovează dezvoltarea 
regională prin crearea de 
locuri de muncă. 

Cheltuieli eligibile: costurile totale salariale 
pe o perioadă de 2 ani consecutivi, cu 
locurile de muncă nou create ca urmare a 
unui proiect de investiţii. 
Investiţia trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 

 să fie considerată investiţie iniţială, adică 
să vizeze înfiinţarea unei unităţi noi, 
extinderea capacităţii unităţii existente, 
diversificarea producţiei unităţii sau 
schimbarea fundamentală a procesului de 
producţie; 

 să conducă la crearea a cel puţin 20 de 
locuri de muncă noi, dintre care minimum 
3 destinate lucrătorilor defavorizaţi. 

 

Întreprinderi din toate 
sectoarele economice, 
cu excepţia celor din 
domeniile: pescuit, 
acvacultură, producţia 
primară, prelucrarea şi 
comercializarea 
produselor agricole, 
sector siderurgic, 
construcţii navale, 
fibre sintetice, 
transporturi, energie. 

600 de 
milioane de 
euro 

Min 50% 1 iulie 2014 – 
31 decembrie 
2020 

http://www.mfina
nte.ro/formularFaq
Ajstat.html?pagina
=domenii 
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8. PROGRAME DE FINANŢARE DEDICATE ROMÂNILOR DIN STRĂINĂTATE 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Ministerul Afacerilor 
Externe, prin 
Departamentul Politici 
pentru Relaţia cu 
Românii de 
Pretutindeni, a lansat 
programe de finanţare 
dedicate românilor 
care trăiesc în 
străinătate. 

1. Cultura  – “Constantin Brâncuşi” 
-Organizarea de conferinţe, seminarii, simpozioane, 
manifestaţii culturale, expoziţii, spectacole s.a., în 
scopul promovării limbii, culturii şi civilizaţiei 
române; 
-Înfiinţarea şi susţinerea activităţii curente a 
bibliotecilor de carte românească; 
-Organizarea de concursuri şi premierea unor creaţii 
ale artiştilor români de peste hotare; promovarea 
creaţiilor premiate; 
2. Mass-media – “Mihai Eminescu” 
-Promovarea şi sprijinirea mass-media de expresie 
românească din comunităţile româneşti de peste 
hotare; 
-Organizarea de cursuri de perfecţionare, în 
domeniul managementului organizaţional şi a 
managementului de program pentru jurnaliştii din 
instituţiile de media ale comunităţilor româneşti de 
peste hotare; 
3. Educație – “Nicolae Iorga” 

-Organizarea de cursuri de limba, cultura şi 
civilizaţie română în centre universitare şi şcoli din 
ţări cu comunităţi româneşti semnificative; 

-Sprijinirea înfiinţării de instituţii de învăţământ, 
şcoli sau clase – pilot cu predare în limba română, în 
state cu comunităţi româneşti numeroase; 

4. Spiritualitate şi tradiție – “Andrei Şaguna” 

-Construirea, reparaţia, conservarea şi dotarea 
bisericilor româneşti din localităţi în care există 
comunităţi semnificative de români practicanţi; 

 

Solicitantul eligibil, în 
sensul prezentului ghid, 
este asociaţia, fundaţia, 
organizaţia, instituţia, 
persoana fizică sau 
juridică din străinătate şi 
din România, legal 
constituite, în condiţiile 
în care dezvoltă 
programe şi/sau proiecte 
în sprijinul românilor de 
pretutindeni; 

Eligibilitatea se 
dovedeşte totodată prin: 
a) experienţă în 
derularea programelor, 
proiectelor sau 
acţiunilor;  
b) calitatea activităţilor 
organizate; 
c) calificarea membrilor 
echipei care derulează 
programele, proiectele 
sau ac-ţiunile. 

- - - http://www.dprp.
gov.ro/ 
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9. PROGRAMULUI NAŢIONAL MULTIANUAL PENTRU SUSŢINEREA MEŞTEŞUGURILOR ŞI ARTIZANATULUI, 2014 

 
Măsura/Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

                      Obiectivul general al 
Programului îl constituie 
stimularea dezvoltării 
meşteşugurilor şi a micii 
industrii din România, a 
întăririi clasei de mici 
meşteşugari şi artizani, 
care îşi desfăşoară 
activitatea individual sau 
organizat prin intermediul 
asociaţiilor ori al altor 
organizaţii, în special în 
localităţile rurale, dar şi în 
cele urbane, protejarea 
meseriilor care presupun 
un număr mare de 
operaţii executate manual 
în practicarea lor şi 
relansarea serviciilor şi a 
produselor realizate de 
aceştia, în special a celor 
cu specific tradiţional, 
inclusiv obiecte de artă 
populară şi artizanat, 
promovarea acestor 
produse şi servicii pe 
pieţele naţionale şi 
internaţionale. 
 

Acţiunile desfăşurate în cadrul Programului 
sunt:  
•  organizarea unor târguri regionale ale 
meşteşugarilor şi artizanilor sub forma unei 
expoziţii cu vânzare;  
• organizarea de seminarii, mese rotunde, 
ateliere de lucru şi prezentări în scopul 
promovării produselor şi serviciilor realizate 
de către artizani şi meşteşugari,  câştigării 
de pieţe externe noi pentru acest tip de 
produse şi servicii, creşterii numărului 
întreprinzătorilor de succes şi a 
îmbunătăţirii competenţelor 
antreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe 
piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a 
produselor şi serviciilor furnizate de aceştia, 
promovării serviciilor şi produselor realizate 
apelându-se la tehnologii simple şi având o 
componentă de prelucrare manuală 
semnificativă, în special utilizându-se 
tehnologii tradiţionale.  
•  diseminarea de materiale informative. 
Acţiunile legate de organizarea şi 
desfăşurarea programului se realizează de 
către Departamentul pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, 
direct şi/sau pe bază de contracte încheiate 
cu persoane fizice şi/sau juridice de drept 
public sau privat, în condiţiile legii, în 
colaborare cu Oficiile Teritoriale pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie. 
 

Pot beneficia de prevederile 
Programului operatorii 
economici: întreprinderi 
mici şi mijlocii definite 
conform prevederilor Legii 
nr.346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, care transpune 
în legislaţia naţională 
Recomandarea CE nr. 361 
din data 6 mai 2003, 
publicată în Jurnalul Oficial 
al UE nr. L124 din data de 
20 mai 2003, respectiv 
societăţile comerciale, 
societăţile cooperative, 
inclusiv societăţile 
cooperative meşteşugăreşti 
mixte, persoanele fizice 
autorizate care desfăşoară 
activităţi economice în mod 
independent, 
întreprinderile individuale, 
întreprinderile familiale 
precum şi asociaţiile 
profesionale sau fundaţiile 

1.000.000 lei - - http://www.aippi
mm.ro/ 
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10. SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS “LOCURI DE MUNCĂ SUBVENŢIONATE” 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul prezentei 
scheme îl constituie 
dezvoltarea 
aptitudinilor de muncă 
ale tinerilor absolvenţi  
ai unei instituţii de 
învăţământ secundar şi 
terţiar în 2014, aflaţi în 
tranziţie de la şcoală la 
viaţa activă, prin 
învăţarea la locul de 
muncă şi 
subvenţionarea 
locurilor de muncă în 
vederea creşterii ratei 
de ocupare în rândul 
tinerilor integraţi la 
primul loc de muncă, 
după absolvire. 

Ajutorul de minimis se acordă angajaţilor 
prin intermediul IMM-urilor: 
- sub formă de sume nerambursabile, pentru 
acoperirea cheltuielilor salariale complete cu 
angajaţii noi în limita a 1575 lei /lună pentru 
studii medii şi 2328 lei /lună pentru studii 
superioare, pe o perioadă de minim 6 luni şi 
maxim 12 luni. Valoarea maximă a 
subvenţiei acordate pentru plata salariului 
net este de 900 lei/lună pentru studii medii 
şi 1300 lei/lună pentru studii superioare. 
Numărul maxim orientativ de posturi care 
vor face obiectul subvenţionării, în funcţie 
de categoria în care se încadrează 
beneficiarul schemei de minimis, este 
următorul: 
• Pentru microîntreprinderi – 3 locuri de 
muncă nou create (posturi) 
• Pentru întreprinderile mijlocii – 7 locuri de 
muncă nou create (posturi) 
• Pentru întreprinderile medii – 15 locuri de 
muncă nou create (posturi) 
Un IMM poate încheia un singur contract pe 
toată perioada de implementare a 
proiectului, care poate fi modificat prin acte 
adiţionale cu respectarea prevederilor 
ghidului solicitantului condiţii specifice. IMM 
are obligaţia menţinerii posturilor 
subvenţionate după finalizarea perioadei de 
acordare a subvenţiei, pentru o durată cel 
puţin egală cu perioada de acordare a 
subvenţiei. 
 

Pot beneficia de ajutor de 
minimis întreprinderile care 
îndeplinesc cumulativ, la data 
solicitării, următoarele condiţii: 
a) sunt legal constituite în 
România şi îşi desfăşoară 
activitatea în România; 
b) nu sunt în stare de insolvenţă, 
c) nu înregistrează datorii publice 
şi şi-au plătit la timp taxele, 
d) reprezentantul legal al 
întreprinderii nu a fost supus 
unei condamnări de tip res 
judicata în ultimii 3 ani, 
e) reprezentantul legal al 
întreprinderii nu a fost 
condamnat de tip res judicata 
pentru 
fraudă, corupţie, implicare în 
organizaţii criminale 
f) reprezentantul legal al 
întreprinderii nu furnizează 
informaţii false; 
g) este direct responsabilă de 
pregătirea şi implementarea 
proiectului 
h) nu a fost subiectul unui ordin 
de recuperare. 

- - - http://www.aippi
mm.ro/ 
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11. GOOGLE ADGRANTS: PUBLICITATE ONLINE ÎN VALOARE DE 10.000 DE DOLARI/LUNAR, PENTRU ONG-URI 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Google Ad Grants le oferă 
organizaţiilor non-profit 
posibilitatea de a-şi 
promova misiunile şi 
iniţiativele în paginile cu 
rezultate ale cautării 
Google, acordându-le un 
credit lunar de 10.000 
USD pentru publicitate în 
programul AdWords™. 

Donatarii din cadrul programului 
Google Ad Grants beneficiază de 
publicitate AdWords gratuită în 
paginile cu rezultate ale căutării 
Google. Donatarii îşi creează şi 
îşi gestionează propriile conturi 
AdWords, asemenea agenţilor 
de publicitate plătitori, dar 
participarea lor se supune 
următoarelor restricţii: 
-Un buget zilnic stabilit la 329 
USD, ceea ce înseamnă 
aproximativ 10.000 USD pe lună; 
-O limită maximă a sumei cost-
pe-clic (CPC) de 2 USD; 
-Posibilitatea de a difuza numai 
campanii direcţionate în funcţie 
de cuvinte cheie; 
-Posibilitatea de a afişa 
anunţurile numai în paginile cu 
rezultate ale căutarii; 
-Posibilitatea de a difuza numai 
anunţuri text. 
 

Pentru a fi eligibile pentru programul Google 
Ad Grants, organizaţiile trebuie: 
-să deţină un statut actual şi valid de 
instituţie caritabilă, în conformitate cu 
regulile din ţara dvs.; 
-să cunoască şi să accepte certificările 
prevăzute în solicitare cu privire la 
nediscriminare şi la primirea şi utilizarea 
donaţiilor; 
-să deţină un site funcţional, cu un volum 
considerabil de conţinut. 
Nu sunt eligibile: 
-entităţile şi organizaţiile guvernamentale; 
-spitalele şi grupurile medicale; 
-şcolile, centrele pentru îngrijirea copiilor, 
instituţiile academice şi universităţile 
(ramurile filantropice ale organizaţiilor de 
învăţământ sunt eligibile). 
 

- - - http://www.resp
onsabilitatesocial
a.ro/stiri-
csr/google-ofera-
ong-urilor-din-
romania-
publicitate-in-
valoare-de-
10.000-de-dolari-
pe-luna.html 
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12. PROGRAMUL DE FINANŢARE A CONSULTANŢEI ÎN AFACERI BAS ROMÂNIA 

 
Măsura/Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 BAS România este un program de 
finanţare a consultanţei în afaceri 
care contribuie la dezvoltarea 
economiei româneşti prin cele două 
obiective principale: 
– Susţine dezvoltarea şi creşterea 
competitivităţii companiilor private 
din România prin co-finanţarea 
costurilor pentru proiecte de 
consultanţă efectuate de specialişti 
locali; 
– Sprijină dezvoltarea industriei 
locale a serviciilor de consultanţă 
prin încurajarea firmelor româneşti 
în utilizarea consultanţei în afaceri. 

Programul BAS co-finanţează o gamă 
foarte largă de proiecte de 
consultanţă, ajutând la îmbunătăţirea 
performanţei economice şi la 
creşterea competitivităţii 
beneficiarilor. Sunt eligibile proiecte 
cum ar fi: 
– Restructurare / reorganizare; 
– Studii de fezabilitate; 
– Identificarea de parteneri 
comerciali şi strategici; 
– Consultanţă în dezvoltarea planului 
de afaceri; 
– Implementarea şi perfecţionarea 
sistemelor de management 
informaţional (MIS); 
– Consultanţă în marketing; 
– Consultanţă tehnică; 
– Audituri şi bilanţuri energetice; 
– Bilanţuri de mediu; 
– Proiectarea şi modernizarea liniilor 
de producţie; 
– Alte servicii de consultanţă. 

Proiectele cofinanţate de BAS 
pot fi realizate de firme de 
consultanţă sau consultanţi 
individuali persoane fizice 
autorizate care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 
– să fie persoană juridică cu 
capital majoritar românesc 
sau persoana fizică autorizată 
română; 
– să aibă cel puţin doi ani de 
experienţă în domeniul 
respectiv de consultanţă; 
– să aibă cel puţin trei 
proiecte de consultanţă 
realizate în domeniul 
respectiv de consultanţă; 
– să aibă în echipa de 
consultanţă cel puţin un 
consultant senior, având 
minim 3 ani de experienţă 
relevantă pentru proiectul 
respectiv.Sunt eligibile atât 
firme care activează în 
sectorul serviciilor, cât şi al 
producţiei. 

 

- Minim 75% - www.basromania
.ro 
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13. GRANTURI PENTRU ONG-URILE DE TINERET OFERITE DE EUROPEAN YOUTH FOUNDATION 

 
Măsura/Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Consiliul Europei, prin 
Fundaţia Tineretului 
European (EYF), sprijină 
acele proiecte derulate 
de ONG-uri care 
corespund valorilor şi 
misiunii sale: cultivarea 
păcii şi aplanarea 
conflictelor, cetăţenia 
democratică, 
diversitatea culturalş şi 
dialogul inter-cultural, 
precum şi coeziunea 
socială. 

EYF dă o mare atenţie acelor 
proiecte orientate spre 
problemele cu care se 
confruntă tinerii la nivel local, 
bazate pe inovare sau 
replicare (aplicarea unei 
soluţii deja existente, care şi-
a dovedit eficienţa) şi care să 
aibă un impact clar la nivel 
local. Vor fi luate în 
considerare şi activităţile ad-
hoc, aflate deja în 
desfăşurare şi care se 
încadrează în liniile 
programelor adresate 
tinerilor, promovate de 
Consiliul Europei (de 
exemplu: combaterea 
“discursului de ură” din 
mediul online, Planul de 
Acţiune pentru Tinerii de 
Etnie Roma, Tinerii 
Ambasadori pentru Pace). 

Activităţile desfăşurate de 
ONG-urile participante trebuie 
să se încadreze într-una din 
aceste categorii: 
-Conştientizare – cei implicaţi 
devin constienţi de o anumită 
problemă sau de o cale de 
rezolvare a unei probleme 
existente. 
-Dezvoltarea de abilităţi – 
participanţii îşi dezvoltă 
abilităţi şi competenţe pentru 
a face faţă unei anumite 
situaţii. 
-Munca în echipă – când 
talentele, compeţentele şi 
cunoştinţele participanţilor 
sunt folosite pentru a dezvolta 
un produs (de exemplu: o 
campanie de promovare, 
instrucţiuni, recomandări, 
etc). 
 

EYF sprijină activităţi desfăşurate de 
următoarele organizaţii sau reţele: 
-ONG-uri internaţionale de tineret – 
acele organizaţii care au membri sau 
filiale în cel puţin 7 state membre ale 
Consiliului Europei. Sediul central al 
organizaţiei se ia în calcul separat. 
-Reţele internaţionale de ONG-uri 
pentru tineret – acele reţele care 
includ cel puţin 7 ONG-uri în 7 ţări 
diferite membre ale Consiliului 
Europei. Când o reţea îşi depune 
dosarul pentru EYF, o singură 
organizaţie membră este luată în 
considerare drept candidat. 
-Reţele regionale de ONG-uri pentru 
tineret – trebuie să aibă cel puţin 4, 
dar nu mai mult de 6 ONG-uri pentru 
tineret, în diferite state membre ale 
Consiliului Europei. Când se depune 
candidatura, se ia în considerare un 
singur ONG membru al reţelei. 
-ONG-uri naţionale de tineret – este 
o organizaţie la nivel naţional dintr-o 
ţară membră a Consiliului Europei. 
-ONG-uri locale de tineret – este o 
organizaţie la nivel local dintr-un stat 
membru al Consiliului Europei. 
 

- - - eyf.registration@
coe.int 
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14. PROGRAMUL “INOVARE ÎN INDUSTRIA VERDE” 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Programul este împărţit pe 3 
componente / linii de finanţare: 
- Proiecte individuale (200.000 – 
1.500.000 euro) 
-Granturi mici (50.000 – 200.000 
euro) 
-Relaţii bilaterale România – 
Norvegia 
 

Activităţile eligibile sunt 
dezvoltarea, implementarea, 
investiţiile şi activităţile de 
instruire din domeniul 
tehnologiilor cu impact redus 
asupra mediului, produse şi 
servicii eco-inovative, 
reducerea şi refolosirea 
deşeurilor, iniţiative legate de 
eficienţa energetică şi folosirea 
în mai mare măsură a energiei 
regenerabile în activităţile 
întreprinderilor, precum şi o 
eficienţă crescută a resurselor 
prin inovarea sistemelor şi 
proceselor în derularea 
activităţilor. Toate proiectele 
susţinute vor avea ca rezultat 
îmbunătăţirea impactului pe 
care întreprinderile îl au asupra 
mediului, în sectoarele 
economice în care activează. 

Grupul ţintă pentru proiecte 
individuale sunt întreprinderile 
private legal constituite în 
România. Grupul ţintă pentru 
schema de granturi mici sunt 
întreprinderile private din România 
care urmăresc să dezvolte afaceri 
eco-inovative în regiuni mai puţin 
dezvoltate din România. Pentru a fi 
eligibile, întreprinderile/ONG-urile 
trebuie să fi avut activitate pe 
durata a cel puţin unui an. 
Proiectele realizate în parteneriat 
cu entităţi din Norvegia sunt 
încurajate. Numai organizaţiile 
precizate mai sus sunt eligibile că 
solicitanţi de finanţări. Pe de altă 
parte, entităţile norvegiene de 
oricare tip, legal constituite în 
Norvegia, de cel puţin 1 an, sunt 
eligibile ca parteneri de proiect. 
Proiectele realizate în parteneriat 
(un solicitant român cu un partener 
norvegian) sunt puternic încurajate 
şi vor primi puncte suplimentare în 
cursul evaluării proiectului. 

21.5 mil. 
euro 

Minim 10% - www.norwaygrants
-greeninnovation.no 
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15. PROGRAMUL ERASMUS+ CERERE DE PROPUNERI 2015 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Prezenta cerere de propuneri 
se bazează pe Regulamentul 
(UE) nr. 1288/2013 al 
Parlamentului European şi al 
Consiliului din 11 decembrie 
2013 de instituire a acţiunii 
“Erasmus+“: Programul Uniunii 
pentru educaţie, formare, 
tineret şi sport, precum şi pe 
programul de lucru anual 
Erasmus+ 2014 – Dimensiunea 
internaţională a 
învăţământului superior 
(Rubrica 4) şi pe programul de 
lucru anual Erasmus+ 2015. 

Prezenta cerere de propuneri vizează 
următoarele acţiuni ale programului 
Erasmus+: 
Acţiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea 
persoanelor în scopul învăţării 

 Mobilitatea persoanelor în 
domeniul educaţiei, formării şi 
tineretului 

 Diplomele comune de masterat 
Erasmus Mundus 

 Evenimente la scară largă ale 
Serviciului european de voluntariat 

Acţiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru 
inovare şi schimb de bune practici 

 Parteneriate strategice în domeniul 
educaţiei, formării şi tineretului 

 Alianţele cunoaşterii 
Acţiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru 
reformarea politicilor 

 Dialog structurat: Reuniuni între 
tineri şi factorii de decizie în 
domeniul tineretului 

Activităţile Jean Monnet 

 Catedrele Jean Monnet 

 Modulele Jean Monnet 

 Centrele de excelenta Jea 
 

Orice organism public sau 
privat activ în domeniul 
educaţiei, formării, 
tineretului şi sportului 
poate solicita finanţare în 
cadrul programului 
Erasmus+. 
În plus, grupurile de tineri 
active în domeniul 
tineretului, dar nu 
neapărat în contextul unei 
organizaţii de tineret, pot 
solicita finanţare pentru 
mobilitatea în scopul 
învăţării pentru tineri şi 
lucrătorii tineri, precum şi 
pentru parteneriate 
strategice în domeniul 
tineretului. 
 

1.736,4 mil 
euro 

- 4 februarie 
2015 / 4 
martie / 30 
aprilie 2015 
/ 14 mai 
2015 / 2 
septembrie 
2015 / 1 
octombrie 
2015 

http://ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-
plus/discover/gui
de/index_en.htm 
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16. EUROPA PENTRU CETĂŢENI 2014-2020 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Comisia Europeană, prin 
Agenţia Executivă pentru 
Educaţie, Audiovizual şi Cultură 
(EACEA) de la Bruxelles, a 
publicat Ghidul programului 
Europa pentru cetăţeni 2014-
2020. 
Obiective generale: 
-contributie la înţelegerea de 
către cetăţeni a Uniunii, a 
istoriei şi diversităţii acesteia; 
-promovarea cetăţeniei 
europene şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de participare civică 
şi democratică la nivelul 
Uniunii. 
 

Programul are 2 componente: 

 “Memorie europeană“; 

 “Implicare democratică şi 
participare civică“. 

Cele două componente sunt completate 
de acţiuni orizontale pentru analiza, 
diseminarea şi utilizarea rezultatelor 
proiectelor (acţiune de “valorificare”). 
a) activităţi de învăţare reciprocă şi de 
cooperare precum: 
b) sprijin structural pentru organizaţii 
c) activităţi analitice la nivelul Uniunii 
d) activităţi de sensibilizare şi de 
diseminare destinate utilizării şi 
valorificării în continuare a rezultatelor 
iniţiativelor sprijinite şi evidenţierii 
bunelor practic.i 

Pot participa la program toate 
parţile interesate care 
promovează integrarea şi 
cetăţenia europeană, în 
special autorităţile şi 
organizaţiile locale şi 
regionale, comitetele de 
înfrăţire, organizaţiile de 
cercetare în domeniul 
politicilor publice europene 
(think-tank), organizaţiile 
societăţii civile (inclusiv 
asociaţiile de supravieţuitori), 
precum şi organizaţiile 
culturale, de tineret, de 
învăţământ şi cercetare. 

185.468.00
0 euro 

- - http://eacea.ec.e
uropa.eu/europe-
for-citizens_en 

 
 

http://www.finantare.ro/cerere-de-propuneri-de-proiecte-memorie-istorica-europeana-programul-europa-pentru-cetateni-2014-2020.html
http://www.finantare.ro/cereri-de-propuneri-de-proiecte-angajament-democratic-si-participare-civica-programul-europa-pentru-cetateni-2014-2020.html
http://www.finantare.ro/cereri-de-propuneri-de-proiecte-angajament-democratic-si-participare-civica-programul-europa-pentru-cetateni-2014-2020.html
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17. FINANŢARE PENTRU ACTIVITĂŢI INTERNAŢIONALE DE TINERET 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Fundaţia Europeană pentru 
Tineret (EYF) este o instituţie 
fondată de Consiliul Europei 
pentru a oferi sprijin financiar 
activităţilor europene de tineret. 
EYF încurajează cooperarea între 
tinerii din Europa prin acordarea 
unui sprijin financiar pentru 
activităţile de tineret care servesc 
la promovarea păcii, înţelegerii şi 
cooperării în spiritul respectului 
pentru drepturile omului, 
democraţiei, toleranţei şi 
solidarităţii. 

EYF oferă sprijin financiar 
următoarelor tipuri de activităţi 
întreprinse de ONG-uri sau reţele de 
tineret sau de alte ONG-uri implicate 
în domenii relevante pentru politica şi 
activitatea de tineret a Consiliului 
Europei: 
-activităţi educative, sociale, culturale 
şi umanitare cu caracter european; 
-activităţi care urmăresc consolidarea 
păcii şi cooperării în Europa; 
-activităţi menite să promoveze 
strânsa cooperare şi mai buna 
înţelegere între tinerii din Europa, în 
special prin dezvoltarea schimbului de 
informaţii; 
-activităţi menite să stimuleze ajutorul 
reciproc în Europa şi în ţările 
dezvoltate în scopuri culturale, 
educative şi sociale; 
-studii, cercetare şi documentare pe 
probleme de tineret. 
Grant structural – Fundaţia Europeană 
pentru Tineret poate să acorde, anual, 
organizaţiilor sau reţelelor 
internaţionale neguvernamentale de 
tineret o contribuţie financiară care să 
acopere o parte din costurile generale 
administrative implicate în derularea 
activităţilor acestora la nivel 
european.  

Candidaţii trebuie să 
reprezinte fie o organizaţie 
sau reţea internaţională 
neguvernamentală de tineret, 
o organizaţie sau reţea 
neguvernamentală de tineret 
naţională sau locală, fie 
structuri neguvernamentale 
implicate în activitatea de 
tineret, din statele membre 
ale Consiliului Europei. Lista 
ţărilor membre poate fi 
accesată aici: 
http://hub.coe.int/web/coe-
portal/navigation/47-
countries. 

25.000 EUR - 1 octombrie 
2015 

http://www.coe.int/r
o/web/european-
youth-
foundation/grants 

 

http://hub.coe.int/web/coe-portal/navigation/47-countries
http://hub.coe.int/web/coe-portal/navigation/47-countries
http://hub.coe.int/web/coe-portal/navigation/47-countries
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18. PROGRAMUL DE CREŞTERE A COMPETITIVITĂŢII PRODUSELOR INDUSTRIALE 
Măsura/Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 - Tipuri de investiții: 
a) implementarea şi certificarea 
sistemelor de management al calităţii 
şi/sau a sistemelor de management 
al mediului şi/sau schema de 
management şi audit ‐ EMAS; 
b) implementarea şi certificarea 
sistemelor de management al 
sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a 
sistemelor de management pentru 
responsabilitate socială şi de igienă 
alimentară şi/sau a sistemelor de 
management al securităţii 
informaţiei; 
c) dotarea şi/sau modernizarea 
laboratoarelor de testare şi etalonare 
existente, precum şi acreditarea 
acestora, după caz; 
d) certificarea voluntară a produselor 
şi/sau obţinerea etichetei ecologice 
pentru produse; 
e) asimilarea de tehnologii şi produse 
noi care se realizează de operatorii 
economici pentru valorificarea 
rezultatelor cercetărilor obţinute în 
cadrul programelor de 
cercetare‐dezvoltare finanţate din 
fonduri publice şi aplicarea invenţiilor 
autorilor români protejate de Oficiul 
de Stat pentru Invenţii şi Mărci 
(OSIM); 

Beneficiari eligibili: persoanele 
juridice, respectiv operatorii 
economici cu activitatea principală 
industrie prelucrătoare, care sunt 
microintreprinderi, intreprinderi 
mici, mijlocii sau mari, în funcţie de 
activităţile pentru care se solicită 
finanţare. 
Astfel, entităţile interesate pot 
accesa fonduri nerambursabile 
pentru implementarea şi certificarea 
sistemelor de management, pot 
investi în laboratoare de testare şi 
etalonare şi în acreditarea acestora, 
în asimilarea de tehnologii şi 
produse noi pentru valorificarea 
rezultatelor cercetărilor obţinute în 
cadrul programelor de cercetare-
dezvoltare sau pot efectua analize 
de evaluare comparativă pentru 
realizarea planurilor de 
restructurare-dezvoltare-viabilizare, 
a căror implementare va fi 
monitorizată. De asemenea, se 
finanţează organizarea şi 
amenajarea de expoziţii şi/sau 
standuri de prezentare a produselor 
industriale şi înregistrarea şi 
protejarea pe piaţa externă a 
mărcilor, desenelor şi modelelor 
industriale româneşti. 
 

- - - http://www.mini
nd.ro/competitivi
tate/competitiv.h
tml 
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19. PROGRAMUL ROMÂNIA HUB – ROMÂNIA, ŢARA TINERILOR INTREPRINZĂTORI 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Programul România HUB – 
România, ţara tinerilor 
întreprinzători pentru sprijinirea 
dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, denumit în continuare 
Program, vizează  încurajarea şi 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, 
implementat de către 
Departamentul pentru 
întreprinderi Mici şi Mijlocii, 
Mediul de Afaceri şi Turism prin 
Direcţia Implementare Programe 
pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii 
(denumită în continuare DIPIMM) 
şi cele 8 Oficii Teritoriale pentru 
întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie (denumite în 
continuare OTIMMC), în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 346/2004 privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Prin Program se organizează ateliere 
integrate de pregătire, care oferă 
elevilor, studenţilor, 
întreprinzătorilor şi potenţialilor 
întreprinzători, informare, sprijinire, 
asistenţă tehnică şi consiliere, 
precum şi un cadru instituţional 
pentru dezvoltarea capacităţilor 
antreprenoriale şi creşterea 
competitivităţii pe piaţa locală şi 
internaţională a întreprinderilor mici 
şi mijlocii în scopul dobândirii 
cunoştintelor teoretice şi cu 
aplicabilitate practică, necesare 
începerii şi dezvoltării unei afaceri. 
Atelierele de lucru, întâlnirile 
consultative, cursurile şi restul 
acţiunilor de lucru cu obiectiv 
dezvoltarea capacităţilor 
antreprenoriale şi creşterea 
competitivităţii pe piaţa locală şi 
internaţională a întreprinderilor mici 
şi mijlocii se vor desfăşura în minim 9 
locaţii. 
 

- - - - http://www.aippi
mm.ro/ 
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20. COMPETIŢIE COFINANŢĂRI PROIECTE EUROPENE PRIN PROGRAMUL “MAKING THE MOST OF EUROPEAN FUNDS FOR 
ROMA” 

 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Fundaţia pentru o societate 
deschisă lansează o competiţie 
pentru acordarea de asistenţă 
financiară în vederea sprijinirii 
organizaţiilor non-guvernamentale 
beneficiare de proiecte finanţate 
din Fondul Social European (FSE) 
care contribuie direct la 
incluziunea socială a romilor. 

Grantul va acoperi partea din 
valoarea totală a contribuţiei 
aferentă Beneficiarului1 care are 
implicaţii directe asupra persoanelor 
de etnie romă cuprinse în cadrul 
proiectului. 
Astfel, nu acordăm finanţări pentru 
următoarele tipuri de cheltuieli: 
-cheltuieli cu salariile membrilor 
echipei de management şi de 
implementare; 
-cheltuielile cu transportul, cazarea şi 
diurna aferente personalului propriu; 
-cheltuieli cu activităţi 
subcontractate/externalizate care nu 
au legatură directă cu grupul ţintă; 
-cheltuieli de tip FEDR care nu au 
legatura directă cu grupul ţintă; 
-cheltuieli cu informarea şi 
publicitatea proiectului; 
-cheltuieli indirecte/cheltuieli 
generale de administraţie ale 
proiectului. 
 

Aplicanţii trebuie să 
îndeplinească cumulativ 
condiţiile de eligibilitate 
prezentate mai jos: 
-să fie persoane juridice fără 
scop patrimonial (asociaţii, 
fundaţii etc.); 
-să fie beneficiari ai unui proiect 
finanţat din Fondul Social 
European (FSE), a cărui 
perioadă de implementare a 
început în anul 2014; 
-proiectul să cuprindă activităţi 
care să implice în mod direct şi 
în număr semnificativ persoane 
de etnie roma (cel puţin 25% 
din grupul ţintă total al 
proiectului). 
 

150.000 
USD 

- - http://www.fund
atia.ro/Cofinanta
riFSE/ 
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21. APEL PENTRU PROIECTE DE CERCETARE TRANSNAŢIONALE ÎN DOMENIUL ŞTIINŢEI ŞI INGINERIEI MATERIALELOR 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 În cadrul proiectului 
internaţional M-ERA.NET a fost 
lansat apelul pentru proiecte de 
cercetare transnaţionale de 
colaborare în domeniul ştiinţei şi 
ingineriei materialelor. Acest 
proiect reprezintă o reţea 
europeană de organizaţii de 
finanţare publice şi programe de 
finanţare din domeniul ştiinţei şi 
ingineriei materialelor, creată 
pentru beneficiul industriei 
europene şi al societăţii. 

Consorţiul va cuprinde cel puţin trei 
instituţii din două ţări (din care o ţară 
europeană) participante la apel. 
Echipe de cercetare din ţări care nu 
participa la apelul comun pot 
participa cu fonduri proprii. 

Instituţiile care 
pot aplica pentru finanţare 
trebuie să fie eligibile conform 
regulilor naţionale de finanţare 
ale ţărilor din care fac parte. 
Pot participa parteneri de tipul: 
companii (IMM-uri, 
intreprinderi mari), organizaţii 
de cercetare (institute de 
cercetare, universităţi, etc.). 

- - 9 iunie 2015 https://www.m-
era.net/joint-call-
2015 
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22. NATO: PROGRAMUL ŞTIINŢA PENTRU PACE ŞI SECURITATE 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Programul Ştiinţa pentru 
Securitate şi Pace este un 
instrument de politică care 
consolidează cooperarea şi 
dialogul cu toţi partenerii, bazate 
pe cercetare ştiinţifică, inovare, 
precum şi schimbul de cunoştinte. 
Programul SPS oferă finanţare, 
consultanţa de specialitate, 
precum şi sprijin pentru activităţile 
de securitate relevante dezvoltate 
în comun de către o ţară membră 
NATO şi partenerii săi. 

Priorităţile-cheie ale acestui program 
sunt:  
1. Facilitarea cooperării reciproc 
avantajoase pe probleme de interes 
comun, inclusiv eforturile 
internaţionale pentru a face faţă 
provocărilor de securitate emergente 
2. Creşterea nivelului de 
conştientizare a nevoii de securitate, 
inclusiv prin avertizare timpurie, cu 
scopul de a preveni eventualele crize 
3. Orice proiect legat de o 
ameninţare la adresa securităţii ce nu 
este definit în aceste priorităţi 
poate fi luat în considerare pentru 
finanţare în cadrul programului. 

Programul este unul de 
parteneriat iar cererile de 
finanţare trebuie depuse în 
comun de către un stat 
membru NATO şi de o ţară 
parteneră. Aşadar, solicitanţii 
eligibili sunt: 

 ţările NATO; 

 ţările partenere NATO. 

 

- - 1 iulie 2015; 

1 octombrie 
2015. 

 

http://www.nato.
int/cps/en/natoh
q/topics_85373.h
tm 
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23. APEL BIODIVERSA 2015 PENTRU PROPUNERI PROIECTE DE CERCETARE PAN-EUROPENE 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 BiodivERsA ERA-Net anunţă 
potenţialii beneficiari interesaţi că 
în luna mai va fi lansat următorul 
apel de proiecte cofinanţat de 
Comisia Europeană. 

Proiecte finanţate Acesta va acoperi 
următoarele două teme: 

Tema 1: Înţelegerea şi 
managementul dinamicii 
biodiversităţii solurilor şi 
sedimentelor pentru a îmbunătăţi 
funcţionarea ecosistemelor şi 
furnizarea de servicii ecosistemice. 
Tema 2: Înţelegerea şi 
managementul dinamicii 
biodiversităţii din terenuri, râuri şi 
zone marine (conectivitate habitat, 
infrastructuri verzi şi albastre, 
naturalizarea oraşelor) pentru a 
îmbunătăţi funcţionarea 
ecosistemului şi furnizarea serviciilor 
ecosistemice. 

Cercetători - - noiembrie 
2015 

http://www.biodi
versa.org/741 
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24. PROGRAMUL AAL – ASISTENŢĂ AUTONOMĂ LA DOMICILIU 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul AAL este de a 
spori calitatea vieţii 
persoanelor în vârstă și de 
a consolida baza industrială 
în Europa, prin utilizarea 
tehnologiei informaţiei și 
comunicaţiilor (TIC). 

 Consorţiul participant trebuie să 
fie compus din cel puţin 3 
organizaţii independente eligibile 
(persoane juridice), din cel putin 3 
state partenere diferite din cadrul 
Programului AAL; 

 Consorţiul trebuie să includă cel 
puţin un partener de afaceri 
eligibil; 

 Consorţiul trebuie să includa cel 
puţin o IMM, care poate fi 
partenerul de afaceri; 

 Consorţiul trebuie să includă cel 
puţin un utilizator final eligibil; 

 Dimensiunea consorţiului: 3 – 10 
parteneri; 

 Durata proiectului: 12 – 36 de luni; 

 Engleza este limba folosită pentru 
depunerea aplicaţiilor; 

 

Instituţii publice, centre de cercetare, 
companii mari și IMM-uri, asociaţii, 
organizaţii ale utilizatorilor finali 
(fiecare stat participant își definește 
tipul de parteneri eligibili). 

33.900.000 
euro 

 28 mai 2015 https://eacea.ec.e
uropa.eu/eu-aid-
volunteers/funding
_en 
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25.  APEL DE PROIECTE DE CERCETARE ERA-MIN ERANET 2015 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Un nou apel pentru 
proiecte 
de cercetare transnaţion
ale a fost lansat, cu 
scopul de a oferi sprijin 
pentru o aprovizionare 
durabilă şi responsabilă 
a resurselor primare din 
Europa. 

 

Apelul abordează toate aspectele 
legate de lanţul valoric al materiilor 
prime non-energetice, grupate în trei 
arii tematice: 

 Resurse primare; 

 Resurse secundare (reciclare); 

 Înlocuire a materialelor critice. 

 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea 
Ȋ nvaţamȃntului Superior, a Cercetării, 
Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI – 
România 

 

6.750.000 
euro  

 19 mai 2015 http://www.era-
min-
eu.org/about/era-
min-joint-call 

 

 
 
 
 
 
 



 

35 

 

 

26. APEL DE PROIECTE DE CERCETARE ÎN DOMENIUL BIOTEHNOLOGIILOR INDUSTRIALE 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Scopul principal al 
apelului este de a 
genera activități 
europene comune de 
cercetare și dezvoltare 
și pentru a stimula și 
aduce împreună 
cercetători și cadre 
universitare din 
domeniul 
biotehnologiilor 
industriale care să 
colaboreze 
îndeaproape în cadrul 
proiectelor de 
cercetare. 

Finanţarea este disponibilă pentru 
proiecte inovative, relevante pentru 
biotehnologii industriale pe 
următoarele teme: 

- Conversia subproduselor industriale și a 
biomasei în produse cu valoare adaugată; 

- Sisteme originale de procese noi, 
durabile (enzime, micro-organisme și 
sisteme de biosinteza acelulare); 

- Compuși noi din sistemele biologice 
existente dar insuficient studiate, pentru a 
întelege căile lor metabolice; 

- Modelarea și optimizarea proceselor 
biologice; 

- Dezvoltarea, intensificarea și/sau 
integrarea proceselor în procese 
industriale existente (în aval și amonte, 
proiectare proces, scalabilitate) 

Proiectele trebuie să se concentreze pe 
obtinerea de produse rezultate prin 
procese biotehnologice, orientate către 
piaţă. 

-   Biomateriale 

- Dezvoltarea de platforme chimice, 
inclusiv bio-monomeri, oligomeri și 
polimeri, produse farmaceutice, 
ingrediente funcţionale pentru produse 
alimentare/furaje* 

 

 Proiectele comune trebuie să aibe 
un minim de 3 și maximum 8 
participanţi din cel puţin 3 țări 
diferite participante la ERA-IB-2 
și/sau EuroTransBio. 

 Participarea unui partener 
industrial în cadrul consorţiului 
este obligatorie! 

 

500.000 
euro 

 15 iunie 
2015 

http://www.finan
tare.ro/apel-de-
proiecte-de-
cercetare-in-
domeniul-
biotehnologiilor-
industriale.html 
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27. PROGRAMUL DE ASISTENŢĂ NERAMBURSABILĂ GERMANĂ 2015-2016: TRAINING ŞI CONSULTANŢĂ GRATUITĂ PENTRU 

DEZVOLTARE 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Programul SES-
Germania oferă 
oportunitatea 
aplicanţilor de a 
beneficia gratuit de 
serviciile oferite de 
experţii germani în 
mai multe domenii de 
activitate. 

Perioada de consultanţă / training este de 3 
săptămâni până la 6 luni. 
Partea română asigură cheltuielile de 
gazdă: transportul intern şi internaţional, 
cazarea, masa pe durata desfăşurării 
consultanţei şi va acorda o diurnă simbolică 
de 5 euro/zi specialistului german. 
Toate celelalte cheltuieli privind serviciile 
de consultanţă vor fi suportate de 
programul SES-Germania. 

 

Companii, firme, instituţii publice, 
organizaţii şi asociaţii, ferme din 
industrie, agricultura, zootehnie, 
transporturi, cercetare, servicii şi 
orice alt sector productiv. 

- - 31.12.2016 http://www.clujn
apoca.ro/ses 

 
 
 
 
 



 

37 

 

28. PROGRAMUL DE ASISTENŢĂ NERAMBURSABILĂ GERMANĂ 2015-2016: COOPERARE PENTRU FORMARE 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Programul îşi propune 
să îmbunătăţească 
educaţia practică în 
şcolile vocaţionale, 
profesionale, speciale 
şi unităţile de 
asistenţă socială. 

Domeniile pot fi: 

-industrial, agricultură, construcţii, 
energetic, transporturi, meşteşuguri-
artizanat, prelucrarea lemnului, etc., 
precum şi sănătate, terapie, asistenţa 
socială, etc. 

Programul mai cuprinde asistenţă 
nerambursabilă pentru formarea de 
formatori, maiştri şi specialişti, instruirea 
personalului, know-how, exemple şi 
demonstraţii necesare profesorilor şi 
tehnicienilor români. 

 

Partenerii şi beneficiarii, din România 
şi R.Moldova a asistenţei 
nerambursabile germane, sunt: 

-Grupuri şcolare, licee, şcolile 
profesionale, şcolile tehnice sau alte 
instituţii de învăţământ care oferă 
tinerilor o educaţie profesională şi 
practică; 

-Instituţii şi organizaţii din domeniul 
sănătăţii / asistenţa socială: spitale, 
orfelinate, case pentru bătrâni sau 
pentru persoane cu handicap, grupuri 
dezavantajate, unităţi terapeutice (ex. 
ergoterapie, recuperare, balneo-
terapie, etc.); 

-Societăţi comerciale, asociaţii, 
fundaţii sau organizaţii care sunt 
active în domeniul educării şi îngrijirii 
tinerilor, bătrânilor şi a celor cu 
dizabilităţi. 

 

- - 31 
decembrie 
2016 

http://www.clujn
apoca.ro/ses 
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29. PROGRAMUL DE ASISTENŢĂ NERAMBURSABILĂ GERMANĂ 2015-2016: COOPERARE PENTRU BUNA GUVERNARE 
 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Domeniile: 

- aducţiuni apă, 
canalizări, drumuri, 
urbanism, patrimoniu 
local, dezvoltare 
locală, cooperări 
locale şi 
internaţionale, 
pregătirea angajaţilor, 
management, relaţii 
publice, relaţii 
internaţionale, control 
intern, managementul 
calităţii, alte activităţi 
specifice cerute de 
buna administrare a 
resurselor şi 
bugetelor. 

Programul de lucru se 
stabileşte de comun 
acord între solicitant şi 
expertul selectat. 

 

Cele mai multe din costuri sunt suportate 
de către partea germană: salariul experţilor 
germani aflaţi în misiune, transportul 
internaţional, asigurările medicale, etc., mic 
dejun-masă de prânz-cină, bani de buzunar 
(max. 20 RON/zi pentru ziare, apa, bilet de 
autobuz, etc). 

Partenerul român este invitat să-i ofere 
expertului german ospitalitatea şi să-şi 
manifeste funcţia de gazdă: cazarea la 
internatul unităţii/apartamentul de 
protocol, transportul local de la şi până la 
unitate, transportul de la cel mai apropiat 
aeroport până în localitate. 

 

Partenerii şi beneficiarii, din România 
şi R.Moldova a asistenţei 
nerambursabile germane, sunt: 

 Primării, consilii judetene, consilii 
locale, prefecturi, instituţii şi 
unităţi publice. 

 

- - 31.12.2016 http://www.clujn
apoca.ro/ses 
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30. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE: COOPERARE INTERNAŢIONALĂ ÎN EDUCAŢIE ŞI CERCETARE – EUROPA DE EST, SUD-

EST ŞI CENTRALĂ 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiective: 

 extinderea cooperării la 
nivel european, prin 
programul Orizont 
2020; 

 atingerea obiectivelor 
programelor  “Strategia 
Guvernamentală de 
Internaţionalizare a 
Cercetării şi Educaţiei” 
cât şi “Strategia 
Guvernamentală de 
Cercetare Europeană”. 

Acest program oferă 
finanţare pentru 
propunerile de proiecte din 
cadrul Orizont 2020 şi alte 
proiecte de cercetare din 
cadrul Uniunii Europene. 
Acestea includ proiecte ce 
susţin ţările partenere spre 
a folosi fondurile 
structurale europene 
pentru cercetare şi astfel să 
le ofere posibilitatea 
cooperării atât în zona 
europeană cât şi în cea 
internaţională.  

 

Acest program ofera finanţare pentru 
propunerile de proiecte din cadrul 
Orizont 2020 şi alte proiecte de 
cercetare din cadrul Uniunii Europene. 
Acestea includ proiecte ce susţin ţările 
partenere spre a folosi fondurile 
structurale europene pentru cercetare 
şi astfel să le ofere posibilitatea 
cooperării atât în zona europeană cât 
şi în cea internaţională. Prepararea 
aplicaţiilor se va desfăşura în două 
faze:  

 prima fază implică iniţierea sau 
dezvoltarea unui parteneriat 
bilateral sau multilateral; 

 cea de-a doua fază include 
completarea şi înregistrarea 
aplicaţiei. 

 

Consorţii multinaţionale pot accesa 
aceste fonduri, instituţii, organizaţii şi 
firme cu activităţi de cercetare-
dezvoltare şi inovare din România 
putând beneficia de aceste resurse, în 
calitate de parteneri în cadrul acestor 
consorţii. 

- - 29.12.2017 http://www.bmbf
.de/en/furtheranc
e/25110.php 

http://www.finantare.ro/orizont-2020-orase-si-comunitati-inteligente.html
http://www.finantare.ro/orizont-2020-orase-si-comunitati-inteligente.html
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31. FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU PROIECTE DE CERCETARE ÎN DOMENIUL PESCUITULUI ȘI ACVACULTURII 
 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Acest proiect ERA-
NET urmărește realizarea 
unor acţiuni directe în 
domeniile pescuitului, 
acvaculturii și fructelor de 
mare, fiind o componentă 
a strategiei Europene 2020. 

- Optimizarea resurselor, 
cartografierea și reducerea amprentei 
ecologice, durabilitatea mediului de 
acvacultura, pescuit, procesarea 
fructelor de mare și interactiunea cu 
alte produse; 

- Rentabilitatea producţiei de fructe de 
mare pe termen lung; trasabilitatea 
unor specii noi și a produselor din 
fructe de mare de cea mai mare 
preferinţă pe piaţă; 

- Acvacultura – sănătate, bolile 
animalelor și bio-protecţia în 
acvacultură; 

- Pescuit – sisteme eficiente de 
management, « multi-stakeholder » 
pentru gestionarea incertitudinii  în 
implementarea unui ecosistem bazat 
pe management. 

 

Consorţiile de proiect sunt 
considerate eligibile dacă sunt 
alcătuite din cel puţin trei ţări 
partenere în cadrul proiectului 
COFASP, ţări care finanţează apelul. 

Instituţiile de cercetare, publice sau 
private și companiile private care 
aplică pentru finanţare,  trebuie să fie 
eligibile conform regulilor naţionale 
de finanţare ale ţărilor din care fac 
parte. 

 

500.000 
euro 

 17 iunie 
2015 

http://www.finan
tare.ro/fonduri-
nerambursabile-
pentru-proiecte-
de-cercetare-in-
domeniul-
pescuitului-si-
acvaculturii.html 
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32. APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE DE CERCETARE ÎN DOMENIUL NEUROȘTIINŢELOR 
 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

  Cercetare fundamental
ă privind patogeneza 
și/sau etiologia 
tulburărilor 
neurodevelopmentale. 
Aceasta poate include 
dezvoltarea de resurse 
inovatoare sau resurse 
comune, precum și noi 
tehnologii pentru 
predicţie, prevenire sau 
tratament al bolii. 

 Cercetare clinică, 
inclusiv exploatarea de 
noi seturi de date 
clinice, pentru 
dezvoltarea de noi 
strategii pentru 
diagnostic, terapie și 
proceduri de reabilitare 
pentru boli în care 
mecanismele de 
neurodezvoltare joaca 
rol cheie. 

 

Componentele individuale ale 
aplicaţiilor comune trebuie să fie 
complementare și să conţină idei 
ambiţioase care să raspundă temelor 
principale sau care să conducă la un 
pas mai departe în întelegerea 
domeniului de cercetare. 
Echipele de cercetare care aplică 
pentru finanţare se supun criteriilor de 
eligibilitate naţionale, specifice ţărilor 
din care fac parte. Finanţarea va fi 
acordată pentru o perioadă maximă 
de 3 ani, în conformitate cu 
reglementările naţionale. 
 

Pot participa echipe de cercetare din 
organizaţii de cercetare (universităţi, 
institute de cercetare etc.) și 
întreprinderi. Vor fi finanţate doar 
proiecte transnaţionale. 
Fiecare consorţiu trebuie să cuprindă 
cel puțin 3, dar nu mai mult de 5 
grupuri de cercetare eligibile din 
minim 3 țări participante la apel. 
Echipele de cercetare din ţări care nu 
participa la apel pot participa în 
proiecte dacă demonstrează valoarea 
adaugată consorţiului și dacă își 
asigură finanţarea din venituri proprii. 
 

-   23 iunie 
2015 

http://www.finan
tare.ro/apel-de-
propuneri-de-
proiecte-de-
cercetare-in-
domeniul-
neurostiintelor.ht
ml#Obiective 
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33. GRANTURI SEE: PROGRAMUL DE BURSE ȘI COOPERARE INTER-INSTITUŢIONALĂ ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR 
 
 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 -Dezvoltarea capitalului uman 
și a capitalului de cunoaștere în 
România 
- Creșterea volumului de 
mobilităţi ale studenţilor și 
personalului universitar între 
România și Statele Donatoare 
- Creșterea și întărirea 
cooperării instituţionale în aria 
învăţământului superior între 
România și Statele Donatoare 
 

 Apelul se adresează universităţilor din 
România, precum și celor din statele 
donatoare (pentru componenta de 
vizite pregătitoare). 
Pot candida pentru proiectele de 
mobilitate numai universităţile 
posesoare a Cartei Erasmus aprobate 
de Comisia Europeană. 
În cazul proiectelor de cooperare 
inter-institutională, o universitate din 
România poate candida în numele 
unui consorțiu format din cel puţin 3 
instituţii diferite, dintre care cel puţin 
una trebuie să fie o universitate dintr-
unul din statele donatoare; ceilalţi 
membri ai consorţiului pot proveni 
din statele donatoare sau din 
România și pot fi universităţi sau 
institute/centre de cercetare, ONG-
uri, întreprinderi, etc. 
 

1.413.000 
euro 
 

 30.06.2015 http://www.finan
tare.ro/granturi-
see-programul-
de-burse-si-
cooperare-inter-
institutionala-in-
domeniul-
invatamantului-
superior.html 
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34. PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA – BULGARIA 2014 - 2020 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 - Îmbunatatirea procesului de 
planificare, dezvoltare și 
coordonare a sistemelor de 
transport transfrontaliere în 
vederea asigurării unor mai 
bune conexiuni la reţelele de 
transport TEN-T; 

- Creșterea siguranţei 
transportului pe căile fluviale 
sau maritime; 

- Îmbunatatirea utilizării 
durabile a resurselor și 
patrimoniului natural; 

- Îmbunătăţirea 
managementului durabil al 
ecosistemelor din zona 
transfrontalieră; 

- Îmbunatăţirea 
managementului comun al 
riscului în aria transfrontalieră; 

- Încurajarea integrarii zonei 
transfrontaliere în privinţa 
ocuparii și mobilitaţii forţei de 
muncă; 

- Creșterea capacităţii de 
cooperare și a eficienţei 
instituţiilor publice în contextul 
cooperării transfrontaliere. 

 

- rezultate concrete și măsurabile 
- livrabile și rezultate sustenabile 
- relevanţă transfrontalieră 
- relevanţă partenerială 
- management eficient 
- bugetul solid 
- abordare coerenta 
- comunicare clară 

Pot depune proiecte: orașe, consilii 
locale, asociaţii ale autorităţilor 
publice locale, camere de comerţ, 
asociaţii pentru IMM-uri, instituţii 
educaţionale (școli, universităţi), 
ministere și organisme / 
departamente regionale, instituţii de 
cercetare non-profit, ONG-uri care 
activează în domeniile finanţate de 
program. 

215.745.513 
euro 

 30.06.2015/
30.09.2015 

http://www.cbcro
maniabulgaria.eu
/index.php?page=
programming_pe
riod_2014_2020 
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35. CERERE DE PROPUNERI INIŢIATIVA VOLUNTARI UE PENTRU AJUTOR UMANITAR: ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU 
ORGANIZAŢIILE DE TRIMITERE  

 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul prezentei 
cereri de propuneri este 
consolidarea capacităţilor 
organizaţiilor de trimitere 
și de primire care 
intentionează să participe 
la initiaţiva „Voluntari UE 
pentru ajutor umanitar” și 
asigurarea conformităţii 
cu standardele și 
procedurile referitoare la 
voluntarii candidaţi și la 
voluntarii UE pentru 
ajutor umanitar. 

- dezvoltarea organizatorică (internă), 
și anume consolidarea capacităţii și 
asistenţa tehnică pentru gestionarea 
adecvată a organizaţiei la nivel intern; 
- dezvoltarea organizatorică (externă), 
și anume consolidarea capacităţii în 
ceea ce privește modul în care 
organizaţia interactionează și 
relationează cu alte părţi interesate; 
- alte tipuri de consolidare a 
capacităţii, cu caracter tehnic sau 
tematic specific 

- organizaţii neguvernamentale, non-
profit, înfiinţate în conformitate cu 
legislaţia unui stat membru și având 
sediul în Uniune; sau 
- organisme de drept public cu 
caracter civil, guvernate de legislaţia 
unui stat membru; sau 
- Federaţia Internatională a 
Societăţilor Naţionale de Cruce Roșie 
și Semiluna Roșie. 

6.948.000 
euro 

 01 
septembrie 
 2015 

https://eacea.ec.
europa.eu/eu-
aid-
volunteers/fundin
g_en 

 
 
 
 
 
 



 

45 

 

36. FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU AGRICULTURĂ SUSTENABILĂ 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Noua initiaţivă este intitulată FACCE 
SURPLUS (SUstainable and Resilient 
agriculture for food and non-food 
systems) și se angajează să 
îmbunătăţească colaborarea în cadrul 
Spaţiului European de Cercetare (ERA) 
în domeniul producţiei de biomasă 
diversă dar integrată de produse 
alimentare și non-alimentare, sisteme 
de transformare, inclusiv biorafinare. 
Apelul își propune totodată și sprijinirea 
inovării și crearea de valoare din 
biomasă și biorafinarii în sinergie cu 
intensificarea durabil-ecologica a 
sistemelor de producţie de biomasă 
agricolă ori de alt tip, tinând cont de 
cerinţele economice, de mediu și 
sociale precum și rezistenta la 
schimbările climatice. 

Scopul știinţific al apelului de 
proiecte vizează proiecte de 
colaborare în trei domenii de 
cercetare, ce sunt înglobate în 
următoarele trei subteme ale 
acestui apel și anume: 

 Subtema 1: direcţionarea 
spaţială de utilizare a terenurilor 
pentru a crește producţia si 
transformarea biomasei, 
stimulând dezvoltarea 
sistemelor pentru utilizarea 
eficientă de biomasă verde 
(plante) în cascadă prin noi 
transformări. 

 Subtema 2:  dezvoltarea pieţelor 
pentru o gamă largă de produse 
și servicii obţinute prin 
intermediul sistemelor 
alimentare și non-alimentare 
integrate. 

 Subtema 3:  intensificarea 
durabilă a sistemelor agricole 
alimentare și non-alimentare 
integrate, dezvoltând abordări 
sistemice și integrate pentru 
managementul terenului. 

 

 15.000.000 
euro 

 01 
septemberie 
2015 

https://www.sub
mission-
faccejpi.com/ 
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37. ERASMUS+: REALIZAREA DE EXPERIMENTE ÎN MATERIE DE POLITICI ÎN SECTORUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ȘCOLAR 

 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Programul Erasmus+, 
acţiunea-cheie 3 – Sprijin 
pentru reformarea 
politicilor – iniţiative 
prospective 
Obiectivul principal al 
prezentei cereri de 
propuneri este de a 
încuraja autorităţile publice 
relevante să prezinte 
propuneri de testare a 
unor idei inovatoare în 
materie de politici şi a unor 
reforme în ceea ce priveşte 
recrutarea, selectarea şi 
iniţierea de cadre didactice 
noi, care acced la aceasta 
profesie prin intermediul 
unor parcursuri alternative. 
Aceste cadre didactice 
debutante ar putea proveni 
din rândul absolvenţilor, al 
profesioniştilor aflaţi la 
mijlocul carierei sau al 
şomerilor, persoane fără 
instruire formală în 
domeniul didactic, dar care 
demonstrează un interes 
concret faţă de meseria de 
cadru didactic. 

Activităţile trebuie să înceapă în 
perioada 1 decembrie 2015-1 
martie 2016. Durata proiectului 
trebuie să fie cuprinsă între 24 şi 
36 de luni. 
Activităţile care vor primi 
finanţare în urma acestei cereri 
de propuneri trebuie să cuprindă 
cel puţin următoarele: 

 elaborarea de studii pe teren 
cu privire la punerea în 
aplicare a măsurilor 
inovatoare. Se va urmări cu 
precădere realizarea unui 
fond substanţial de dovezi 
concrete şi instituirea unor 
proceduri de monitorizare, 
evaluare şi raportare fiabile, 
care să aibă la bază abordări 
metodologice recunoscute, 
elaborate de un specialist cu 
competenţa şi experienţă în 
evaluarea impactului 
politicilor, cu consultarea 
partenerilor relevanţi din 
cadrul proiectului. 

 desfăşurarea studiilor pe 
teren în paralel în diverse ţări 
participante 

 

-autorităţi publice 
(minister sau organism 
echivalent) care răspund 
de educaţie şi formare 
profesională la cel mai 
înalt nivel în contextul 
naţional sau regional 
relevant. Autorităţile 
publice de la cel mai înalt 
nivel cu competenţe în 
alte domenii decât 
educaţia şi formarea 
profesional 
-organizaţii publice sau 
private sau instituţii active 
în domeniul educaţiei şi 
formării profesionale 
-organizaţii publice sau 
private sau instituţii care 
desfăşoară activităţi legate 
de educaţie şi formare 
profesională în alte 
sectoare socio-economice 
(de exemplu, camere de 
comerţ, organizaţii 
culturale, organisme de 
evaluare, organisme din 
domeniul cercetării).  

5.000.000 
EUR 

Min 25% 01 octombrie 
2015 

https://eacea.ec
.europa.eu/eras
mus-
plus/funding/ke
y-action-3-
prospective-
initiatives-
policy-
experimentatio
n-in-school-
education-
sector-eacea-
302014_en 

http://www.finantare.ro/programul-erasmus-cerere-de-propuneri-2015.html
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38. ORIZONT 2020: PREMIUL PENTRU FEMEILE INOVATOARE 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul principal al 
acestui concurs este de a 
sprijini contribuţia femeilor 
din domeniul cercetării cât 
și de a le încuraja pe 
acestea să își cultive spiritul 
inovator. De asemenea, 
aceasta competiţie este 
extrem de importantă în 
atingerea Strategiei Europa 
2020. 

 originalitatea cât și 
posibilitatea de introducere 
pe piaţa a produsului sau 
serviciului creat; 

 impactul economic; 

 conţinutul știinţific; 

 impactul în societatea 
europeană. 

 

Criteriile de eligibilitate ale 
participanţilor sunt:  

 să fie femei; 

 să fie fondatorul sau co-
fondatorul unei companii 
actualmente active; 

 să fie rezident al unei tări 
membre ale Uniunii 
Europene sau a oricarei tări 
partenere Orizont 2020; 

 compania să fie înregistrată 
înainte de 1 ianuarie 2013, 
iar cifra de afaceri a 
acesteia să fie de cel putin 
100.000 de euro pe anul 
2013 sau 2014. 

 

180.000 euro  20 octombrie 
2015 

http://ec.europ
a.eu/research/p
articipants/port
al/desktop/en/o
pportunities/h2
020/topics/160
71-wip-01-
2015.html 
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39. OPORTUNITATE DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTATORII IT OFERITĂ DE TELEKOM. 

 
 
  

 
  

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Grupul Deutsche Telekom a 
dat startul celei de-a doua 
editii a concursului 
international „Business 
Wall of Fame”. 

 Competitia este 
adresata dezvoltatorilor IT 
din Romania care isi 
inscriu solutiile Internet of 
Things in perioada 22 
aprilie – 25 mai 2015 pe 
platforma Wall of 
Business. 

  25 mai 2015 https://www.w
allofbusiness.co
m/ro/romania/ 

https://www.wallofbusiness.com/ro/romania/
https://www.wallofbusiness.com/ro/romania/
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Date de contact Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
 

Sediul central CĂLĂRAŞI 
 

Adresa: Str.General Constantin Pantazi, nr.7A, Călăraşi, judeţul 
Călărași  
Tel.: 0242/ 331.769 
Fax: 0242/ 313.167 
E-mail: office@adrmuntenia.ro 

Biroul județean IALOMIŢA 
 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Str. P-ţa Revoluţiei, nr. 1 , etaj 4, Slobozia, 
judeţul Ialomiţa  
Tel: 0343/101.139 
Fax: 0243/234.806 
E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro 

Biroul județean ARGEŞ 
 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Piaţa 
Victoriei, nr. 1, et. 3, cam. 117, mun. Piteşti 
Tel.: 0248 /222.250 
Fax: 0248/ 222.250 
E-mail: arges@adrmuntenia.ro 

Biroul județean PRAHOVA 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, B-dul. Republicii, nr. 2 -4 , etaj 6, camerele 626 
- 627, Ploieşti, judeţul Prahova 
Tel.: 0244/ 595.594 
Fax: 0244/595.594 
E-mail: prahova@adrmuntenia.ro 

Biroul județean DÂMBOVIŢA 
 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, B-dul independenţei, nr. 1, et. IV, 
cam. 101, mun. Târgovişte 
Tel. : 0245/ 220.647 
Fax: 0245/220.647 
E-mail: dambovita@adrmuntenia.ro 
 

Biroul județean TELEORMAN 
 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Str. Dunării, nr. 178, parter, Alexandria, judeţul 
Teleorman 
Tel.: 0247/311.201. int. 358 
Fax: 0247/312.494 
E-mail: teleorman@adrmuntenia.ro 

Birou Coordonator Pol Crestere Ploiesti 
 

Adresa: Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, Ploiesti, judetul Prahova ( in 
spatele Palatului Administrativ) 
Telefon: 031-824-94-71 
Fax: 031-824-94-70 
E-mail: polploiesti@adrmuntenia.ro 

 

 

mailto:office@adrmuntenia.ro
mailto:ialomita@adrmuntenia.ro
mailto:arges@adrmuntenia.ro
mailto:prahova@adrmuntenia.ro
mailto:dambovita@adrmuntenia.ro
mailto:teleorman@adrmuntenia.ro
mailto:polploiesti@adrmuntenia.ro
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                                                          DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI COMUNICARE - SERVICIUL DEZVOLTARE 
     Gilda-Lidia NICULESCU, Şef Serviciu Dezvoltare 
Mirela TIBERIU, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI 

Lidia ILIE, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI 
Monica CEAUŞESCU, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI 
Andreea DOGARU, Expert, Biroul județean GIURGIU 
Florina RĂŞCANU, Expert, Biroul județean IALOMIŢA 

Andrei DURAN, Expert, Biroul județean PRAHOVA 

E-mail: programe@adrmuntenia.ro 

Website : http://www.adrmuntenia.ro/ 

 
 

Editor: Direcția Dezvoltare şi Comunicare 
Serviciul Dezvoltare 

Data publicării: 11 mai 2015 

 
   

 Catalogul surselor de finanţare este un material informativ referitor la Fondurile Structurale active, dar şi la  apelurile de propuneri de 
proiecte  lansate în anul 2015 de Comisia Europeană. 
 Materialul sus-menţionat cuprinde informaţii referitoare la operaţiunile eligibile, solicitanţii eligibili, valoarea proiectului, contribuţia 
solicitantului, termenul limită de depunere al aplicaţiei, informaţii referitoare la Autoritatea de Management şi Organismul Intermediar 
responsabile. 

Materialul va fi publicat lunar,  pe site-ul  http://www.adrmuntenia.ro, la secţiunea Bibliotecă/Documente Utile şi va fi pus la 
dispoziţia membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, mediului academic şi de cercetare, mediului de afaceri, 
reprezentanţilor autorităţi publice locale din regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, reprezentanţilor mass-
media de la nivelul Regiunii Sud Muntenia şi altor actori interesaţi. 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Serviciul Strategii, Dezvoltare, Cooperare 
la tel/ fax.: 0242-331 769 sau e-mail: programe@adrmuntenia.ro. 

 

mailto:programe@adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro/
mailto:programe@adrmuntenia.ro

