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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

 
Finanţator 

 

Program de finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

 
Contributia 
beneficiarului 

 
Termen 
limita 

 
Informatii 

suplimentare 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 
Creşterea inovarii in 

firme prin susţinerea 

entitatilor de inovare si 

transfer tehnologic in 

domenii de specializare 

inteligenta 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

REGIONAL, AP 1) 

Promovarea 

transferului 

tehnologic 

Infrastructurile de inovare si 

transfer tehnologic acreditate 

conform legislatiei in vigoare 

Parcuri stiintifice si tehnologice 

acreditate conform legislatiei in 

vigoare 

• crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare 

si transfer tehnologic (ITT), inclusiv parcuri 

stiintifice si tehnologice, respectiv constructia, 

modernizarea, extinderea si dotarea cu 

echipamente si software necesare; 

• achizitionarea de servicii tehnologice specifice, 

inclusiv consultanta specializata in afaceri; 

• investitii pentru IMM-uri pentru implementarea 

unui rezultat al cercetarii - inovarii in parteneriat 

cu un ITT. 

Valoare minima 

eligibila: 100.000 

euro 

Valoare 

maxima 

eligibila: 

3 mil euro 

Variabila Termenul 

de depunere a 

scrisorii de 

intentie este 24 

martie 2017 

http://regio-

adrcentru.ro/ 

metodologia- 

peonal-2014- 

2020/ 

 NOU!   

    Lansarea apelului pentru scrisori de intentie 

reprezinta ultima etapa din procesul de elaborare a 

Documentului Cadru Regional, care ulterior finalizarii va 

fi avizat de Consortiul Regional de Inovare si aprobat 

de Consiliul de Dezvoltare Regionala. Dupa finalizarea 

acestei etape, se va lansa Ghidul solicitantului pentru 

apelul de proiecte aferent Axei 1 POR. 

    

        Potentialii aplicanti pentru finantare in cadrul 

axei prioritare 1 POR - promovarea transferului 

tehnologic vor fi conditionati de depunerea scrisorii 

de intentie. 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

 
Finanţator 

 

Program de finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

 
Contributia 
beneficiarului 

 
Termen 
limita 

 
Informatii 

suplimentare 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Incubatoare de afaceri 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

REGIONAL, AP 2, PI 

2.1, Apel 2.1B) 

APEL NELANSAT 

Sprijinirea structurilor 

suport de incubare a 

afacerilor 

Fondatori ai incubatorului de 

afaceri (autoritati ale 

administratiei publice locale, 

institutii sau consortii de institutii 

de invatamant superior acreditate, 

institutele, centrele si statiunile de 

cercetare- dezvoltare, camerele 

de comert sau persoanele juridice 

de drept privat care infiinteaza un 

incubator de afaceri) 

Parteneriate intre fondatorii 

incubatorului de faceri 

Asocierile in participatie intre un 

fondator autoritate publica si 

persoanele juridice de drept 

privat, asociatii si fundatii, 

patronate, sindicate, camere de 

comert 

 

Investitii finantabile prin ajutor de stat regional: 

• Crearea/ extinderea incubatoarelor de afaceri, prin 

construirea, extinderea spatiilor aferente 

• Dotarea incubatoarelor de afaceri cu active 

corporale, necorporale 

Investitii finantabile prin ajutor de minimis: 

• Dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul 

incubatoarelor de afaceri 

 Minm 
 200.000 euro 

 Maxim 

 7.000.000 euro 

Variabila Apel 
nelansat 

http://regio- 

adrcentru.ro/ghidu

ri-lansate-in- 

consultare/ 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

 
Finanţator 

 

Program de finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

 
Contributia 
beneficiarului 

 
Termen 
limita 

 
Informatii 

suplimentare 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Creşterea capacitatii 

ONG- urilor si a 

partenerilor sociali de a 

formula politici publice 

alternative 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

CAPACITATE 

ADMINISTRATIVA 

2014-2020, AP 1, O.S. 

1.1) 

NOU! 

Capacitate crescută a 

ONG-urilor si partenerilor 

sociali de a se implica in 

formularea si 

promovarea de propuneri 

alternative la politicile 

publice initiate de Guvern 

ONG-uri Parteneri sociali 

Categorii de parteneri eligibili: 

ONG-uri 

Parteneri sociali (organizatii 

sindicale, organizatii patronale, 

precum si formele de asociere ale 

acestora cu personalitate juridica) 

Autoritati si institutii publice 

centrale 

Institutii de invatamant superior 

acreditate si de cercetare 

Academia Romana 

   Masuri pentru sustinerea ONG-urilor si a 

partenerilor sociali: 

• dezvoltarea de instrumente independente de 

monitorizare si evaluare a politicilor publice; 

• dezvoltarea de mecanisme/instrumente de 

consolidare a dialogului social si civic; 

• dezvoltarea de actiuni de formulare si promovare 

de propuneri alternative la politicile publice 

initiate de Guvern, conform SCAP; 

• dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru 

sustinerea si promovarea initiativelor de reforma 

a administratiei publice si de interactiune cu 

autoritatile si institutiile administratiei publice; 

• dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali si a 

ONG prin instruiri, activitati intreprinse in 

comun, participarea si dezvoltarea de retele 

tematice locale/nationale/europene; 

• dezvoltarea responsabilitatii civice, de implicare a 

comunitatilor locale in viata publica si de 

participare la procesele decizionale, de 

promovare a egalitati de sanse si 

nediscriminarii, precum si a dezvoltarii durabile. 

Suma minima 

aferenta unui 

proiect: 250.000 lei 

Suma maxima 

aferenta unui 

proiect: 1.000.000 

lei 

 20% 30 martie 2017 http://poca.ro/ 

solicitare- 

finantare/cererea-

de-proiecte-nr- 

cp-22017/ 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

 
Finanţator 

 

Program de finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

 
Contributia 
beneficiarului 

 
Termen 
limita 

 
Informatii 

suplimentare 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Sprijin pentru acţiuni 

de imbunatatire a 

accesului la justitie 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

CAPACITATE 

ADMINISTRATIVA 

2014-2020, AP 1, O.S. 

2.3) 

NOU! 

Grad crescut de acces la 

justitie al cetatenilor prin 

derularea de campanii de 

informare/educatie 

juridica si oferirea de 

servicii suport, inclusiv de 

asistenta juridica, puse la 

dispozitia cetatenilor 

Ministerul Justitiei, Consiliul 

Superior al Magistraturii, 

Institutul National al Magistraturii, 

Scoala Nationala de Grefieri, 

Ministerul Public, 

Uniunea Nationala a Barourilor 

din Romania, Uniunea Nationala 

a Notarilor Publici din Romania, 

Uniunea Nationala a Executorilor 

Judecatoresti, Consiliul de 

Mediere, Curtea de Arbitraj, 

Asociatii profesionale cu activitate 

in domeniul justitiei, 

ONG-uri cu activitate in domeniul 

justitiei. 

Parteneri eligibili: 

Institutii din sistemul judiciar, 

Autoritati ale administratiei 

publice centrale, 

ONG-uri, 

Institutii de invatamant superior 

acreditate, Academia Romana. 

-  Dezvoltarea si aplicarea de politici imbunatatite de 

acordare a asistentei juridice, de evaluare a calitatii si 

monitorizare a asistentei; 

-  Organizarea de campanii de informare, educatie 

juridica si constientizare, elaborarea de 

ghiduri/materiale informative cu privire la prevederile 

noilor coduri, drepturile cetatenilor, promovarea 

informatiilor privind institutiile din sistemul judiciar si 

serviciile oferite de acestea o atentie deosebita urmand 

a fi acordata grupurilor vulnerabile (femei, copii, 

comunitati defavorizate etc.); 

-  Dezvoltarea si diversificarea paletei de servicii de 

consiliere si asistenta juridica adecvate nevoilor 

cetateanului, prin cooperare cu autoritati ale 

administratiei publice centrale si locale/ alte entitati cu 

competente in domeniu/ societatea civila; 

-  Promovarea si consolidarea metodelor alternative de 

solutionare a litigiilor prin derularea de campanii de 

informare a beneficiarii actului de justitie si 

magistratilor, actiuni de formare a practicienilor 

dreptului;  

-  Imbunatatirea activitatii de executare a hotararilor 

judecatoresti prin imbunatatirea cadrului normativ 

referitor la organizarea si functionarea corpului 

executorilor judecatoresti si dezvoltarea de aplicatii IT 

care sa ofere informatii despre stadiul executarii unei 

hotarari judecatoresti, tabloul executorilor judecatoresti 

la nivel national, activitatea acestora etc., in vederea 

imbunatatirii managementului institutional al 

executorilor judecatoresti. 

Valoarea minima 

eligibila aferenta 

unui proiect: 

3.500.000lei 

Valoarea maxima 

eligibila aferenta 

unui proiect: 

7.500.000lei 

Variabila 30 martie 2017 http://poca.ro/ 

solicitare-

finantare/cere 

rea-de-proiecte-

nr- 

cp-32017/ 

PAGINA 4 DIN 55 9 MARTIE 2017 

http://poca.ro/


 
 

MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

 
Finanţator 

 

Program de finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

 
Contributia 
beneficiarului 

 
Termen 
limita 

 
Informatii 

suplimentare 

Uniunea Sprijinirea Sprijinirea unitatilor Unitati administrativ- Sprijinirea introducerii de instrumente, procese Pentru orase  Minim 2% 24 martie http://poca.ro/ 
Europeana autoritatilor si administrativ- teritoriale - judete si orase de management la nivel local : organizate ca  2017 solicitare- 

si Guvernul instituţiilor publice teritoriale - judete organizate ca municipii  municipii si   finantare/cere 
României locale, atat din pentru  • introducerea/extinderea utilizarii de subdiviziuni   rea-de- 
 regiunile mai implementarea Subdiviziuni administrativ- instrumente de management al calitatii si administrativ-   proiecte-nr- 
 dezvoltate, cat si unitara a teritoriale ale municipiilor - performantei in administratia publica locala, teritoriale ale   cp-42017/ 
 din regiunile mai managementului sectoarele municipiului in concordanta cu Planul de actiuni pentru municipiilor:    

 putin dezvoltate, calitatii si Bucuresti implementarea etapizata a     

 sa introduca performantei  managementului calitatii in autoritati si Valoarea    

 
managementul 

 
Unitati administrativ- institutii publice 2016-2020 - CAF si/sau minima 

   

 calitatii in  teritoriale vizate de ISO 9001, BSC; eligibila    

 concordanta cu  Strategia Integrata de 
• schimburi de experienta/networking-ul cu 

aferenta unui    

 Planul de actiuni  Dezvoltare Durabila a Deltei autoritati, institutii, organisme publice proiect:    

 pentru  Dunarii (SIDDDD)- judetul nationale si internationale. 250.000 lei 
 
 

   

 implementarea  Tulcea si municipiul Tulcea  Valoarea    

 etapizata a    maxima    

 managementului    eligibila    

 calitatii in  
Parteneri eligibili sunt: Dezvoltarea abilitatilor : aferenta unui    

 autoritati si    proiect:    

 institutii publice  unitati administrativ- • Dezvoltarea abilitatilor personalului din 425.000 lei    

 2016-2020  teritoriale - judete si orase autoritatile si institutiile publice locale     

   organizate ca municipii, (inclusiv a factorilor de decizie la nivel Pentru unitati    

 (PROGRAMUL  subdiviziuni administrativ- politic) pe teme specifice de interes (ex. administrativ-    

 OPERAŢIONAL  teritoriale ale municipiilor - planificarea strategica; planificare bugetara; teritoriale -    

 CAPACITATE  sectoarele municipiului control managerial intern; politici publice judete:    

 ADMINISTRATIVA  Bucuresti, locale; fundamentare, elaborare,     

 2014-2020, AP 1,  unitati administrativ- implementare, monitorizare si evaluare a Valoare    

 O.S. 2.1)  teritoriale vizate de deciziilor la nivelul administratiei publice minima    

   Strategia Integrata de locale); eligibila    

   Dezvoltare Durabila a Deltei  aferenta unui    

 NOU!  Dunarii (SIDDDD),  proiect:    

   ONG-uri,  250.000 lei    

   parteneri sociali (organizatii  Valoare    

   sindicale, organizatii  maxima    

   patronale, precum si  eligibila    

   formele de asociere ale  aferenta unui    

   acestora cu personalitate  proiect:    

   juridica),  625.000 lei    

   institutii de invatamant      

   superior acreditate.      
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de Obiectivul Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea Contributia Termen Informatii 
 finanţare programului   grantului beneficiarului limita suplimentare 

Uniunea Schema de Ajutor Imbunatatirea Persoane juridice de drept Sunt eligibile in cadrul schemei urmatoarele Maxim 0% Apel 

http://portal.apdrp.
ro/informatii_instit
utionale_dezbater
e_publica_docum
ente_supuse_dez
baterii_publice 

Europeana de Stat accesului la privat/alte forme de costuri: 1.500.000  nelansat 

si Guvernul Sprijin acordat terenurile forestiere organizare, proprietari de  Euro/proiect   

României intreprinderilor prin investitii in padure si/sau asociatiile (a) constructia, extinderea si/sau modernizarea    

 pentru investitii drumuri forestiere, acestora, constituite conform drumurilor forestiere;    

 
necesare deschise publicului legislatiei in vigoare        (b) achizitionarea sau dezvoltarea de software si 

   

 dezvoltarii, in mod gratuit, care  achizitiile de brevete, licente, drepturi de autor si    

 modernizarii sau servesc aspectele Unitati administrativ marci;    

 adaptarii multifunctionale ale teritoriale si/sau asociatii ale        (c) costurile generale legate de cheltuielile    

 infrastructurii padurii. acestora, proprietari de mentionate la literele (a) si (b), cum ar fi    

 silvice  padure, constituite conform onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti,    

   legislatiei in vigoare onorariile pentru consiliere in domeniul durabilitatii 

mediului si al sustenabilitatii 

   

 

(PROGRAMUL 

NATIONAL DE 

DEZVOLTARE RURALA 

2014-2020, Submasura 

4.3) 

 Administratorul fondului forestier 

proprietate publica a statului, 

constituit conform legislatiei in 

vigoare. 

economice, inclusiv studiile de fezabilitate.    

 

APEL NELANSAT 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de Obiectivul Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea Contributia Termen Informatii 
 finanţare programului   grantului beneficiarului limita suplimentare 

Uniunea Investiţii pentru Eficientizarea Organizatii/ Federatii ale Modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, Maxim 0% Apel 

     
http://portal.apdrp.
ro/informatii_instit
utionale_dezbater
e_publica_docum
ente_supuse_dez
baterii_publice 

Europeana dezvoltarea, utilizării apei in Organizatiilor Utilizatorilor de cladirilor aferente statiilor de pompare si/sau 1.000.000  nelansat 

si Guvernul modernizarea sau agricultura Apa pentru Irigatii, racordarea la utilitati, sisteme de contorizare a Euro/proiect   

României adaptarea  constituite din apei, inclusiv constructia/ modernizarea pentru   

 infrastructurii  proprietari/utilizatori de bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat. sistemele de   

 
agricole si silvice 

 
terenuri agricole irigatii 

  

     aferente   

 Componenta -    statiilor de   

 infrastructura de    punere sub   

 irigatii    presiune   

 

(PROGRAMUL 

NATIONAL DE 

DEZVOLTARE RURALA 

20142020, Submasura 

4.3) 

   

Maxim 

1.500.000 

Euro/proiect 

pentru 

amenajarea 

sistemelor de 

irigatii 

aferente 

statiilor de 

pompare si 

  

 

 

 

 APEL NELANSAT    repompare    
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de Obiectivul Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea Contributia Termen Informatii 
 finanţare programului   grantului beneficiarului limita suplimentare 

Uniunea Investiţii pentru Imbunatatirea Unitati administrativ Constructia, extinderea si/sau modernizarea Maxim 0% Apel 

http: 
http://portal.apdrp.
ro/informatii_instit
utionale_dezbater
e_publica_docum
ente_supuse_dez
baterii_publice 

Europeana dezvoltarea, performantei teritoriale si/sau asociatii ale drumurilor de acces agricole catre ferme (cai de 1.000.000  nelansat 
si Guvernul modernizarea sau economice a tuturor acestora, constituite acces din afara exploatatiilor agricole). Euro/proiect   

României adaptarea fermelor si conform legislatiei nationale     

 infrastructurii facilitarea in vigoare.     

 agricole si silvice restructurarii si     

  modernizarii      

 Componenta - fermelor, in special      

 Infrastructura de in vederea cresterii      

 acces agricola participarii si orientarii 

catre piata, 

     

 (PROGRAMUL 

NATIONAL DE 

DEZVOLTARE RURALA 

20142020, Submasura 

4.3) 

cat si a diversifi carii 

agricole 

     

 

APEL NELANSAT 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de 

finanţare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanţi eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen     Informatii limita

 suplimentare 

Uniunea 

Europeana 

si Guvernul 

României 

Investitii in crearea 

si modernizarea 

infrastructurii de 

baza la scara mica 

(PROGRAMUL 

NATIONAL DE 

DEZVOLTARE 

RURALA 2014-

2020, Submasura 

7.2) 

Imbunatatirea 

condiţiilor de trai 

pentru populatia 

rurala si la stoparea 

fenomenului de 

depopulare din 

mediul rural prin 

reducerea decalajelor 

rural- urban. 

APEL NELANSAT 

Comunele si asociaţiile 

acestora 

ONG-uri - pentru investitii in 

infrastructura educationala 

(gradinite) si sociala (crese si 

infrastructura tip after- school) 

Pentru proiectele privind infrastructura rutiera de 

interes local si infrastructura de apa/apa uzata: 

• constructia, extinderea si/sau modernizarea 

retelei publice de apa in localitati rurale care 

fac parte din aglomerari umane intre 2.000 - 

10.000 l.e.; 

• constructia, extinderea si/sau modernizarea 

retelei publice de apa uzata in localitati 

rurale care fac parte din aglomerari umane 

intre 2.000 - 10.000 l.e.; 

• constructia, extinderea si/sau modernizarea 

retelei de drumuri de interes local. 

Pentru proiectele de infrastructura 

educationala/sociala: 

• infiintarea si modernizarea (inclusiv 

dotarea) gradinitelor, numai a celor din 

afara incintei scolilor din mediul 

rural, inclusiv demolarea, in cazul in care 

expertiza tehnica o recomanda; 

• extinderea si modernizarea (inclusiv 

dotarea) institutiilor de invatamant secundar 

superior, filiera tehnologica cu profil resurse 

naturale si protectia mediului si a scolilor 

profesionale in domeniul agricol; 

• infiintarea si modernizarea (inclusiv 

dotarea) creselor precum si a infrastructurii 

de tip after-school, numai a celor din afara 

incintei scolilor din mediul rural, inclusiv 

demolarea, in cazul in care expertiza 

tehnica o recomanda. 

Maxim 

1.000.000 

euro/comuna, 

pentru un singur 

tip de sprijin 

Maxim 

2.500.000 

Euro/comuna, 

pentru 

infiintarea 

infrastructurii de 

apa si apa 

uzata Maxim 

1.500.000 Euro 

pentru 

extinderea 

acestei 

infrastructuriM 

axim 500.000 

Euro, pentru 

infrastructura 

educationala/s 

ociala Maxim 

4.000.000 Euro, 

pentru 

proiectele 

colective 

ONG-uri: 

Maxim 

200.000Euro, 

pentru 

infrastructura 

educationala/s 

ociala 

0% pentru 

autoritatile 

publice 

locale 

20% pentru 

ONG-uri 

Apel 
nelansat 

http://portal.a 

pdrp.ro/inform 

atii institution 

ale dezbater e 

publica do 

cumente sup 

use dezbater ii 

publice 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

 
Finanţator 

 

Program de finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

 
Contributia 
beneficiarului 

 
Termen 
limita 

 
Informatii 

suplimentare 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Investiţii asociate cu 

protejarea 

patrimoniului cultural 

Sprijinirea conservării 

patrimoniului local si a 

tradiţiilor 

Comunele, conform legislatiei 

nationale in vigoare 

ONG-urile, conform 

•        restaurarea, conservarea si dotarea 

cladirilor/monumentelor din patrimoniul cultural 

imobil de interes local de clasa (grupa) B; 

Pentru 

comune: 

Maxim 

500.000 euro 

Pentru comune: 0% 

Pentru alt tip de 

beneficiari: 

Apel 
nelansat 

ht 

http://portal.apdrp.

ro/informatii_instit

utionale_dezbater

e_publica_docum

ente_supuse_dez

baterii_publice 

 (PROGRAMUL 

NATIONAL DE 

DEZVOLTARE RURALA 

2014-2020, Submasura 

7.6) 

APEL NELANSAT 

Stimularea activitatilor de 

turism rural, precum si 

mentinerea traditiilor si a 

mostenirii spirituale 

legislatiei nationale in vigoare 

Unitatile de cult conform legislatiei 

nationale in vigoare 

Persoanele fizice 

autorizate/societatile comerciale, 

care detin in administrare 

obiective de patrimoniu cultural 

de utilitate publica 

• restaurarea, conservarea si/sau dotarea 

asezamintelor monahale de clasa (grupa) B si 

constructia, extinderea si/sau modernizarea 

drumurilor de acces ale asezamintelor 

monahale de clasa (grupa) B; 

• modernizarea, renovarea si/sau dotarea 

caminelor culturale; 

• achizitionarea sau dezvoltarea de software si 

achizitionarea de brevete, licente, drepturi de 

autor, marci. 

Pentru alt tip de 

beneficiari: 

Maxim 
200.000 euro 

Minim 20%  

Guvernul 
României 

Proiecte culturale 

finantate de Administratia 

Fondului Cultural 

National 

Sprijinirea proiectelor 

culturale 

Asociatiile, fundatiile, institutiile 

publice de cultura, persoanele 

fizice autorizate, societatile 

comerciale care deruleaza 

activitati culturale 

Vor fi acordate finantari nerambursabile pentru proiecte 

culturale care se vor derula in perioada cuprinsa intre 

data semnarii contractului de finantare (02 iunie 2017) 

si 15 noiembrie 2017. 

Domenii finantate: 

Variabila Minim 10% 30 martie 2017 http://www.af 

cn.ro/finantari 

/proiecte- 

culturale.html 

 NOU!   arte vizuale, artele spectacolului, teatru, muzica, dans, 

interventie culturala, educatie prin cultura, promovarea 

culturii scrise, patrimoniu cultural material, patrimoniu 

cultural imaterial 

    

PAGINA 10 DIN 55 9 MARTIE 2017 

http://www.af/


 
 

MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

 
Finanţator 

 

Program de finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

 
Contributia 

beneficiarului 

 
Termen 
limita 

 
Informatii 

   suplimentare 

Guvernul 
României 

Programul naţional 

multianual pentru 

susţinerea 

meşteşugurilor si 

artizanatului 

APEL NELANSAT 

Susţinerea micilor 

meşteşugari in 

promovarea produselor 

proprii si conservarea si 

stimularea promovarii 

mai largi a traditiilor 

autohtone 

Societatile comerciale, 

societatile cooperative, inclusiv 

societatile cooperative 

mestesugaresti mixte, 

persoanele fizice autorizate care 

desfasoara activitati economice in 

mod independent, 

intreprinderile individuale, 

intreprinderile familiale, 

asociatii profesionale sau fundatii 

si au ca scop promovarea 

mestesugurilor si a meseriilor 

care presupun un numar mare de 

operatii executate manual, a 

produselor si serviciilor cu specific 

traditional, inclusiv din domeniul 

artei populare si artizanatului. 

Programul consta in organizarea Targului National 

pentru Artizanat si Mestesuguri 2017, pe durata a 3 

zile. 

Perioada de desfasurare a Targului precum si locatia 

vor fi afisate pe site-ul institutiei cu cel putin 5 zile 

inainte de desfasurarea evenimentului. 

In cadrul targului national beneficiarii eligibili vor putea 

prezenta produsele proprii (mestesugaresti si/sau de 

artizanat) si vor putea desfasura activitati economice in 

conditiile legislatiei in vigoare. De asemenea, 

beneficiarii prezenti la targ vor putea organiza la 

standul propriu pentru vizitatorii interesati, sesiuni de 

ateliere de lucru. In cadrul atelierelor de lucru artizanii 

si mestesugarii vor explica si demonstra practic cum se 

pregatesc si se obtin produsele lor. 

Suma maxima 

acordata unui 

beneficiar pentru 

transport, cumulat, 

nu va depasi 2000 

lei pentru targ 

Suma maxima 

aferenta cazarii 

pentru 

beneficiarieste de 

maxim 1600 

lei/beneficiar 

pentru patru nopti 

de cazare 

  - Apel 
nelansat 

Data de la care 

este activa 

inregistrarea on-

line se comunica 

pe site-ul 

institutiei cu 

minim 5 zile 

inainte de data 

inceperii 

procesului de 

inregistrare. 

http://www.ai 

ppimm.ro/arti 

col/programe/ 

proiecte- 

proceduri-de- 

implementare 

-2017/proiect- 

procedura- 

mestesuguri- 

2017 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

 
Finanţator 

 

Program de finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

 
Contributia 

beneficiarului 

 
Termen 
limita 

I 
Informatii 

suplimentare 

Guvernul 
României 

Programul pentru 

organizarea Targului 

întreprinderilor Mici si 

Mijlocii - TIMM 2017 

APEL NELANSAT 

Obiectivul Programului il 

constituie organizarea a 

opt Târguri pentru 

Intreprinderi Mici si 

Mijlocii - TIMM 2017 

Societatile comerciale, societatile 

cooperative, inclusiv societatile 

cooperative mestesugaresti 

mixte, persoanele fizice autorizate 

care desfasoara activitati 

economice in mod independent, 

intreprinderile individuale, 

intreprinderile familiale, precum si 

asociatiile profesionale sau 

fundatiile 

Programul consta in organizarea celei de-a VIII- a editii 

nationale a Targului Intreprinderilor Mici si Mijlocii - 

TIMM 2017, in regiunile de dezvoltare ale Romaniei, pe 

o perioada de minim 3 zile. 

Actiunile desfasurate in cadrul Programului sunt: 

• organizarea unei expozitii structurata pe sectiuni 

concomitente 

• organizarea de conferinte, seminarii, mese 

rotunde, workshop-uri si prezentari in scopul 

cresterii numarului intreprinzatorilor de succes si 

a competentelor antreprenoriale, imbunatatirii 

performantelor economice si tehnice ale IMM, 

stimularii intreprinderilor inovative, promovarii 

produselor si serviciilor romanesti, precum si 

stimularii si sustinerii internationalizarii IMM; 

• diseminarea de materiale informative referitoare la 

initierea si dezvoltarea afacerilor. 

Suma maxima 

acordata unui 

beneficiar pentru 

transport, cumulat, 

nu va depasi 

pentru targ 2000 

lei. 

Suma maxima 

acordata pentru 

cheltuielile 

aferente este de 

maxim 1600 

lei/beneficiar 

pentru patru nopti 

de cazare 

-  Apel 
nelansat 

Data de la care 

este activa 

inregistrarea on-

line se comunica 

pe site-ul 

institutiei cu 

minim 5 zile 

inainte de data 

inceperii 

procesului de 

inregistrare. 

http://www.ai 

ppimm.ro/arti 

col/programe/ 

proiecte- 

proceduri-de- 

implementare 

-2017/proiect- 

procedura-t- 

rgul-imm- 

2017 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

 
Finanţator 

 

Program de finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

 
Contributia 

beneficiarului 

 
Termen 
limita 

 
Informatii 

suplimentare 

Uniunea 
Europeana 

Programul „Active and 

Assisted Living” 

Cererea de propuneri 

de proiecte pentru 2017 

NOU! 

Creşterea calităţii vietii 

persoanelor in varsta prin 

intermediul 

instrumentelor TIC si 

servicii la distanta care 

sa le permita sa-şi 

pastreze independenta, 

autonomia si demnitatea. 

Intreprinderi (in special IMM-uri), 

institutii sociale, de sanatate si 

ingrijire, sectorul TIC, centre de 

cercetare si universitati, asociatii, 

autoritati publice. 

Consorţiul participant trebuie sa 

fie compus din cel putin 3 

organizaţii independente eligibile 

(persoane juridice) din cel puţin 3 

state partenere diferite din cadrul 

Programului AAL. 

Tari/Regiuni eligibile: 

Austria, Belgia, Cipru, Ungaria, 

Irlanda, Italia, Luxemburg, 

Olanda, Norvegia, Polonia, 

Portugalia, Romania, Slovenia, 

Spania, Canada si Elvetia. 

Consorţiul trebuie sa includa cel 

puţin un partener de afaceri 

eligibil, cel puţin o IMM, care 

poate fi partenerul de afaceri, şi 

cel puţin un utilizator final eligibil. 

Dimensiunea consorţiului: 
3 -10 parteneri. 

Prin intermediul cererii deschise a programului AAL se 

urmareste finantarea proiectelor care propun solutii de 

dezvoltare a unor modele sustenabile de ingrijire a 

populatiei in curs de imbatranire. 

2 prioritaţi sunt prevazute pentru cererea 2017: 

1) Provocarea data de dezvoltarea unor pachete care 

integreaza diferite solutii ce se adreseaza nevoilor si 

dorinţelor utilizatorilor finali si adauga valoare vietii lor; 

2) Provocarea legata de testarea si evaluarea 

aprofundate privind pachetele in scopul de a oferi 

rezultate semnificative. 

Proiectele AAL trebuie sa propuna un plan de afaceri 

viabil si solid şi sa comercializeze rezultatele obţinute 2 

ani dupa finalizarea proiectului. 

Bugetul indicativ 

pentru un proiect 

este de 5 mil. 

euro, contribuţia 

AAL fiind de 

maximum 2,5 mil 

euro. 

Variabila 24 mai 2017  

http://www.aal-

europe.eu/get-

involvedcallchalle

ng 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

 
Finanţator 

 

Program de finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

 
Contributia 
beneficiarului 

 
Termen 
limita 

 
Informatii 

suplimentare 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Creşterea gradului de 

acoperire cu servicii 

sociale 

Grup vulnerabil: 

persoane varstnice 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

REGIONAL, AP8, 

PI 8.1, OS 8.3, Apel 

8.3A) 

Pentru serviciile sociale 

destinate grupului 

vulnerabil "persoane 

varstnice” interventiile se 

vor concentra asupra 

infiintarii de servicii 

sociale prin centrele de 

zi, unitatile de ingrijire la 

domiciliu si/ sau cantine 

sociale acolo unde nu 

exista asemenea servicii 

sau sunt slab 

reprezentate, iar nevoia 

pentru asemenea servicii 

este motivata de starea 

de saracie/ excluziune 

sociala sau alta situatie 

de vulnerabilitate. 

Unitati administrativ- teritoriale, 

alte entitati de drept public. 

Entitati de drept privat: 

- asociatii si fundatii constituite in 

conformitate cu prevederile 

Ordonantei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociatii si 

fundatii, cu modificarile si 

completarile ulterioare, inclusiv 

filiale ale asociatiilor si fundatiilor 

internationale recunoscute in 

conformitate cu legislatia in 

vigoare in Romania 

- unitati de cult/ structuri ale 

cultelor apartinand cultelor 

religioase recunoscute in 

Romania si constituite conform 

statutului sau codului canonic al 

cultului respectiv, inclusiv fundatii 

si asociatii constituite de culte. 

Parteneriate intre oricare dintre 

entitatile mentionate. 

Solicitantul de finantare, sau unul 

dintre parteneri, este furnizor de 

servicii sociale acreditat in 

conditiile legislatiei nationale 

aplicabile in vigoare si are o 

vechime de cel putin un an de la 

infiintare, la data depunerii cererii 

de finantare. 

Obiectul proiectului este un centru social fara 

componenta rezidentiala destinat persoanelor varstnice 

(peste 65 ani). 

Activitatile orientative eligibile in cadrul proiectului pot fi: 

• reabilitarea/modernizarea/extinderea/dota rea 

infrastructurii centrelor sociale fara 

componenta rezidentiala existente; 

• reabilitarea/modernizarea/extinderea/dota rea 

infrastructurii pentru infiintarea de noi centre 

sociale fara componenta rezidentiala; 

• asigurarea/modernizarea utilitatilor generale si 

specifice pentru infrastructura de servicii 

sociale fara componenta rezidentiala (inclusiv 

bransarea la utilitati); 

• crearea/modernizarea facilitatilor de acces fizic 

pentru persoane cu dizabilitati; 

• amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul 

centrelor sociale fara componenta rezidentiala; 

• dotari adaptate nevoilor beneficiarilor de 

servicii oferite de infrastructura sociala fara 

componenta rezidentiala, inclusiv echipamente 

pentru persoane cu dizabilitati. 

Variabila Minim 2% Proiectele se 

depun in 

perioada 28 

februarie - 29 

august 2017 

http://regio- 

adrcentru.ro/8 

-1-investitiile- 

infrastructuril 

e-sanitare-si- 

sociale-care- 

contribuie-la- 

dezvoltarea- 

la-nivel- 

national- 

regional-si- 

local- 

reducand- 

inegalitatile- 

ceea-ce- 

priveste- 

starea-de- 

sanatate-si- 

promovand/ 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de Obiectivul Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea Contributia Termen Informatii 
 finanţare programului   grantului beneficiarului limita suplimentare 

Uniunea Creşterea gradului Investiţiile POR se Directiile Generale de    • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotar Valoarea Minim 2% Apel http://regio- 
Europeana de acoperire cu vor contribui la Asistenta Sociala si      ea centrelor de zi, destinate persoanelor cu eligibila a unui  nelansat adrcentru.ro/8 

si Guvernul servicii sociale dezinstitutionalizare Protectia Copilului din      dizabilitati proiect:   -1-investitiile- 

României  a persoanelor adulte judetele in care     infrastructuril 
 Grup vulnerabil: cu dizabilitati aflate functioneaza centrele de     • constructia/reabilitarea/ modernizarea/ Maxim 50.000   e-sanitare-si- 

 persoane cu dizabilitati in institutii de tip vechi cu 

un numar 

plasament selectate de 

Autoritatea Nationala pentru 

      dotarea de locuinte protejate pentru pentru 
proiecte care 

  sociale-care- 
contribuie-la- 

  mare de beneficiari, Protectia Drepturilor        persoane cu dizabilitati. au ca obiect   dezvoltarea- 
  respectiv din cele cu Copilului si Adoptie, in  reabilitarea/m   la-nivel- 
  peste 200 de vederea inchiderii si a  odernizarea/e   national- 
 (PROGRAMUL beneficiari, dar si continuarii procesului de  xtinderea si   regional-si- 
 OPERAŢIONAL, cele cu capacitate dezinstitutionalizare pentru  dotarea unei   local- 
 AP 8, PI 8.1, OS cuprinsa intre 120 si copii.  cladiri,   reducand- 
 8.3, Apel 8.3B) 200 de beneficiari,   existente   inegalitatile- 
 identificate in cadrul Acestea pot incheia     ceea-ce- 
  procesului de parteneriate cu:  Maxim   priveste- 

  cartografiere derulat   300.000 euro   starea-de- 
 APEL NELANSAT de Autoritatea - unitati administrativ-  pentru   sanatate-si- 
  Nationala pentru teritoriale, alte entitati de  proiecte prin   promovand/ 
  Persoane cu drept public aflate in  care se    

  Dizabilitati. subordinea UAT si care  construieste si    

   desfasoara activitati in  doteaza o    

   domeniul social.  cladire    

   - entitati de drept privat, 

acreditate ca furnizori de servicii 

sociale pentru copii, conform 

legislatiei aplicabile in vigoare 

(asociatii si fundatii,unitati de cult) 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de Obiectivul Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea Contributia Termen Informatii 
 finanţare programului   grantului beneficiarului limita suplimentare 

Uniunea Creşterea gradului Acest apel este Directiile Generale de • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotar Valoarea Minim 2% Apel http://regio- 

Europeana de acoperire cu dedicat grupului Asistenta Sociala si ea infrastructurii de servicii sociale fara eligibila a unui  nelansat adrcentru.ro/8 
si Guvernul servicii sociale vulnerabil ”copii”, in Protectia Copilului din componenta rezidentiala, destinata copiilor proiect:   -1-investitiile- 

României  vederea judetele in care     infrastructuril 
 Dezinstitutionaliza dezinstitutionalizarii functioneaza centrele de • constructia/reabilitarea/modernizarea/dotar Minim   e-sanitare-si- 
 re copii copiilor aflati in plasament selectate de ea de case de tip familial/apartamente, 200.000   sociale-care- 

  centre de plasament Autoritatea Nationala pentru etc., pentru copii    contribuie-la- 
  care urmeaza sa fie Protectia Drepturilor Maxim   dezvoltarea- 
  inchise cu prioritate Copilului si Adoptie, in  1.000.000   la-nivel- 
 (PROGRAMUL si care functioneaza vederea inchiderii si a  euro   national- 
 OPERAŢIONAL in judetele care nu continuarii procesului de     regional-si- 
 REGIONAL, AP 8, au inchis nici un dezinstitutionalizare pentru     local- 
 PI 8.1, OS 8.3, Apel centru de copii.     reducand- 
 8.3C) plasament, in      inegalitatile- 
 judetele in care Acestea pot incheia     ceea-ce- 
  functioneaza peste parteneriate cu:     priveste- 

  3 centre de      starea-de- 
 APEL NELANSAT plasament clasice - unitati administrativ-     sanatate-si- 
  sau a centrelor de teritoriale, alte entitati de     promovand/ 
  plasament clasice in drept public aflate in      

  care sunt ingrijiti subordinea UAT si care      

  peste 70 copii. desfasoara activitati in domeniul 

social. 

     

   - entitati de drept privat, 

acreditate ca furnizori de servicii 

sociale pentru copii, conform 

legislatiei aplicabile in vigoare 

(asociatii si fundatii,unitati de cult) 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

 
Finanţator 

 

Program de finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

 
Contributia 
beneficiarului 

 
Termen 
limita 

 
Informatii 

suplimentare 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Viitor pentru tineri 

Integrarea durabila pe 

piata muncii a tinerilor 

NEET din Regiunile 

Centru, Sud-Est si Sud 

Muntenia 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

CAPITAL UMAN, AP 1, 

OS 1.1 SI 1.2) 

APEL NELANSAT 

Creşterea ocupării 

tinerilor NEET şomeri cu 

varsta intre 16 - 24 ani, 

inregistrati la Serviciul 

Public de Ocupare, cu 

rezidenta in regiunile 

eligibile (Centru, Sud-Est 

si Sud 

Muntenia) 

Imbunatatirea nivelului 

de competente, inclusiv 

prin evaluarea si 

certificarea 

competentelor dobandite 

in sistem non-formal si 

informal al tinerilor NEET 

someri cu varsta intre 16 

- 24 ani, inregistrati la 

Serviciul Public de 

Ocupare, cu rezidenta in 

regiunile eligibile (Centru, 

Sud- Est si Sud 

Muntenia) 

Furnizori de formare; Furnizori de 

servicii de ocupare; 

Furnizori de servicii de evaluare si 

certificare a competentelor; 

Sindicate; 

Patronate; 

ONG-uri cu activitate relevanta, 

cum ar fi ONG furnizori de servicii 

sociale, organizatii de tineret care 

deruleaza activitati de educatie 

non-formala si de voluntariat 

Intreprinderi sociale de 

insertie 

Angajatori 

Alte entitati relevante - directii 

judetene de tineret si sport 

Solicitantii pot depune proiecte 

individual sau in parteneriat. 

Sprijinul furnizat va tine cont de profilul fiecarui tanar 

NEET (nivel de educatie si/ sau experienta 

profesionala) implicand acordarea unui „pachet 

personalizat de masuri”. 

Masuri/pachete personalizate - se vor adresa tinerilor 

NEET care au beneficiat deja de urmatoarele servicii, 

furnizate de catre SPO: inregistrare, informare si 

consilierea profesionala (o componenta obligatorie a 

acestui serviciu fiind realizarea profilului). Pachetele 

personalizate de masuri propuse prin proiectele din 

cadrul 

prezentului apel de proiecte vor putea cuprinde, de 

exemplu (dar fara a se limita la acestea): 

1. Formare profesionala personalizata 

2. Evaluare si certificare pentru recunoasterea 

competentelor dobandite in context informal 

si non-formal 

3. Autoocupare si antreprenoriat, inclusive prin 

acordarea de sprijin financiar sub forma unei subventii 

pentru infiintarea de intreprinderi de catre tinerii NEET 

din categoria usor ocupabili (maxim 30.000 euro/ plan 

de afaceri/ afacere infiintata de un tanar NEET) 

4. Programe de ucenicie si stagii 

5. Alte masuri destinate dezvoltarii autonomiei 

lucratorilor NEET 

6. Sprijin pentru accesarea schemelor nationale 

7. Furnizarea serviciilor de sprijin pentru tinerii NEET in 

vederea integrarii socio-profesionale la noul loc de 

munca 

8. Masuri de acompaniament 

9. Actiuni de promovare si animare a tinerilor NEET 

pentru participare la activitatile proiectului 

Valoarea maxima 

eligibila a unui 

proiect este de 

2.500.000 euro 

Variabila Apel 
nelansat 

http://www.fo 

nduri- 

ue.ro/presa/n 

outati/2161- 

pocu-165- 

milioane- 

euro-fonduri- 

europene- 

pentru- 

viitorul- 

profesional- 

al-tinerilor 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

 
Finanţator 

 

Program de finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

 
Contributia 
beneficiarului 

 
Termen 
limita 

 
Informatii 

suplimentare 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Bunicii comunitatii 

Servicii sociale si 

socio-medicale pentru 

varstnici 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

CAPITAL UMAN, AP 4, 

OS 4.4) 

APEL NELANSAT 

Reducerea numărului de 

persoane apartinand 

grupurilor vulnerabile prin 

furnizarea unor servicii 

sociale/ medicale/ socio- 

profesionale/ de formare 

profesionala adecvate 

nevoilor specifice 

Furnizori de servicii sociale 

acreditati in conditiile legii singuri 

sau in parteneriat cu actorii sociali 

relevanti (de ex. organizatii ale 

varstnicilor) 

Autoritati publice locale in 

parteneriat cu actorii sociali 

relevanti (de ex. organizatii ale 

varstnicilor) 

Sunt eligibile pentru finantare prin prezentul program: 

• Centre de zi pentru persoane varstnice existente 

sau infiintate prin proiect - Centre de zi de 

asistenta si recuperare; Centre de zi de 

socializare si petrecere a timpului liber (tip club) 

, servicii de asistenta comunitara si de 

promovare a voluntariatului printre persoanele 

varstnice, inclusiv acompaniate de activitati de 

promovare a participarii active a varstnicilor (ex. 

voluntari). 

• Servicii/unitati de ingrijire la domiciliu pentru 

persoane varstnice, centre de preparare si 

distribuire a hranei: cantine sociale si servicii 

mobile de distribuire a hranei. 

• Serviciile de ingrijire la domiciliu privesc ajutorul 

acordat de ingrijitorii formali persoanelor 

varstnice dependente pentru efectuarea 

activitatilor de baza si instrumentale ale vietii 

zilnice . 

• Centrele de preparare si distribuire a hranei 

realizeaza activitatile specifice unei cantine 

sociale, precum si, dupa caz, activitati de 

distribuire a hranei la domiciliul persoanelor 

varstnice cu deficiente locomotorii, prin 

intermediul serviciilor de tip masa pe roti. 

Vor avea prioritate proiectele din localitatile cu un 

numar crescut de populatie cu varsta de 55 de ani si 

peste si care nu dispun de servicii sociale de natura 

celor eligibile prin acest program. 

Valoarea maxima 

a proiectului: 

400.000 euro 

Variabila Apel 
nelansat 

http://www.fo 

nduri- 

ue.ro/presa/n 

outati/2159- 

fonduri- 

europene- 

pentru- 

ingriiirea- 

varstnicilor- 

aflati-in- 

dificultate 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

 
Finanţator 

 

Program de finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanţi eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

 
Contributia 
beneficiarului 

 
Termen 
limita 

 
Informatii 

suplimentare 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Copiii mai intai 

PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

CAPITAL UMAN (AP 4, 

PI 9.iv, OS 4.12; 4.13; 

4.14) 

APEL NELANSAT 

Proiectele se vor 

concentra pe 

dezinstitutionalizare a 

copiilor aflati in 50 dintre 

cele 77 de centre de 

plasament clasice, 

functionale la 30 iunie 

2016, si vor include 

servicii integrate de 

sprijin in vederea 

asigurarii tranzitiei de la 

servicii de ingrijire 

institutionalizate catre 

servicii la nivelul 

comunitatii, programe 

complexe de asistenta a 

tinerilor si de integrare 

socio- economica la 

nivelul comunitatii a 

acestora, precum si 

masuri preventive de 

evitare a separarii 

copilului de familie si de 

institutionalizare. 

Autoritatile publice locale cu 

responsabilitati in domeniul 

protectiei copilului in parteneriat 

cu furnizori de servicii sociale 
• Furnizarea de servicii integrate de sprijin in 

vederea asigurarii tranzitiei de la servicii de 

ingrijire institutionalizate catre servicii la nivelul 

comunitatii 

• Orice alte masuri care vin in sprijinul 

dezinstitutionalizarii si al furnizarii de servicii la 

nivelul comunitatii 

• Furnizarea de programe de asistenta tinerilor (cu 

varsta pana in 18 ani sau pana la 26 ani daca 

urmeaza programe de educatie/ formare) 

• Furnizarea de servicii si masuri preventive si de 

interventie timpurie pentru copii in vederea 

prevenirii separarii copilului de familie si a 

institutionalizarii 

• Sprijin pentru dezvoltarea retelei de asistenti sociali 

si a celei de asistenti maternali la nivelul 

comunitatii, inclusiv prin furnizarea de programe 

de formare si de schimb de experienta; 

dezvoltarea cu prioritate a asistentei maternale 

pentru copiii cu dizabilitati; sprijin pentru 

dezvoltarea serviciilor de tip familial, identificare 

si monitorizare copii aflati in risc de separare de 

familie (ex. aplicare fisa de identificare a riscurilor 

aprobata prin anexa nr. 2 a HG nr 691/2015, 

identificarea nevoilor acestor copii, referirea lor 

catre serviciile de sanatate si de educatie etc). 

Valoare 

minima 

proiect  

450.000 euro 

Valoarea 

maxima 

1.300.000 euro 

0% - 5% Apel 
nelansat 

http://www.fo 

nduri- 

ue.ro/pocu- 

2014#implem 

entare- 

program 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

 
Finanţator 

 

Program de finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

 
Contributia 
beneficiarului 

 
Termen 
limita 

 
Informatii 

suplimentare 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Educaţie de calitate in 

crese 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

CAPITAL UMAN 2014 - 

2020, AP 6, PI 10i) 

APEL NELANSAT 

Creşterea participării la 

invatamantul 

anteprescolar si 

preşcolar, in special a 

grupurilor cu risc de 

parasire timpurie a scolii, 

cu accent pe copiii 

apartinand minoritatii 

roma si a celor din 

mediul rural; 

Imbunatatirea 

competentelor 

personalului didactic din 

invatamantul pre-

universitar in vederea 

promovarii unor servicii 

educationale de calitate 

orientate pe nevoile 

elevilor si a unei scoli 

incluzive. 

Ministerul Educatiei Nationale si 

Cercetarii Stiintifice si agentii, 

structuri/alte organisme aflate in 

subordinea/coordonarea MENCS 

si alte organisme publice cu 

atributii in domeniul educatiei si 

formarii profesionale, inclusiv 

asigurarea calitatii in invatamantul 

preuniversitar. 

Parteneri eligibili: 

Agentii, structuri/alte organisme 

aflate in subordinea/coordonarea 

MENCS si alte organisme publice 

cu atributii in domeniul educatiei 

si formarii profesionale, inclusiv 

asigurarea calitatii in invatamantul 

preuniversitar; 

Institutii de invatamant (ISCED 0-

2) acreditate, publice si private, 

din reteaua scolara nationala 

Furnizori de servicii de orientare, 

consiliere, mediere scolara si 

servicii alternative, publici si 

privati; Autoritatile publice locale 

cu atributii in domeniul educatiei 

de nivel preuniversitar; 

ONG uri; 

Parteneri sociali din invatamantul 

preuniversitar (ex. organizatii 

sindicale). 

• formarea profesionala a cadrelor didactice, a 

managerilor scolari si a personalului de ingrijire 

din crese; 

• amenajarea spatiilor educationale pentru crese 

sau pentru grupe de anteprescolari infiintate in 

cadrul gradinitelor; 

• testarea resurselor didactice aferente 

curriculum-ului national obligatoriu pentru 

invatamantul anteprescolar in crese pilot 

In cadrul prezentei 

cereri de propuneri 

de proiecte se va 

selecta un singur 

proiect in valoare 

de 13.511.937 

euro 

Variabila Apel 
nelansat 

http://www.fo 

nduri- 

ue.ro/pocu- 

2014#implem 

entare- 

program 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Curriculum 

naţional 

obligatoriu 

actualizat pentru 

invatamantul 

gimnazial 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

CAPITAL UMAN 2014 - 

2020, AP 6, PI 10i) 

APEL NELANSAT 

Reducerea parasirii 

timpurii a scolii prin 

masuri integrate de 

prevenire si de asigurare 

a oportunitatilor egale 

pentru elevii apartinand 

grupurilor vulnerabile, cu 

accent pe elevii 

apartinand minoritatii 

roma si elevii din mediul 

rural/ comunitatile 

dezavantajate socio-

economic; 

Cresterea numarului de 

oferte educationale 

orientate pe formarea de 

competente si pe 

utilizarea de solutii 

digitale/de tip TIC in 

procesul de predare; 

Imbunatatirea 

competentelor 

personalului didactic din 

invatamantul pre-

universitar in vederea 

promovarii unor servicii 

educationale de calitate 

orientate pe nevoile 

elevilor si a unei scoli 

incluzive. 

Ministerul Educatiei Nationale si 

Cercetarii Stiintifice si agentii, 

structuri/alte organisme aflate in 

subordinea/coordonarea MENCS 

si alte organisme publice cu 

atributii in domeniul educatiei si 

formarii profesionale, inclusiv 

asigurarea calitatii in invatamantul 

preuniversitar Partenerii pot fi: 

Agentii, structuri/alte organisme 

aflate in subordinea/coordonarea 

MENCS si alte organisme publice 

cu atributii in domeniul educatiei 

si formarii profesionale, inclusiv 

asigurarea calitatii in invatamantul 

preuniversitar; 

Institutii de invatamant (ISCED 2) 

acreditate, publice si private, din 

reteaua scolara nationala 

Furnizori de servicii de orientare, 

consiliere, mediere scolara si 

servicii alternative, publici si 

privati; ANP si institutii 

subordonate; 

Autoritatile publice locale cu 

atributii in domeniul educatiei de 

nivel preuniversitar; 

ONGuri; Parteneri sociali din 

invatamantul preuniversitar 

  Masuri de asigurare a oportunitatilor egale pentru 

copiii in risc de abandon scolar, in special prin 

programe de sprijin individualizat si adaptare 

curriculara, dezvoltare de resurse si materiale noi de 

invatare. 

  Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului national 

scolar obligatoriu (inclusiv pentru invatamantul special 

si invatamantul de tip a doua sansa) in vederea 

orientarii pe formarea de competente cheie si pe 

nevoile de dezvoltare ale elevilor pentru invatamantul 

primar si secundar, inclusiv prin utilizarea de solutii 

digitale/de tip TIC. 

  Elaborarea de materiale didactice care sprijina 

implementarea curriculumului revizuit (ghiduri, resurse 

educationale pentru elevi si cadre didactice), in special 

cele de tipul resurselor educationale deschise. 

  Perfectionarea profesionala specializata pentru 

personalul didactic din invatamantul preuniversitar 

gimnazial in vederea extinderii utilizarii metodelor activ-

participative de educatie bazate pe noul curriculum 

centrat pe competente cheie si pe nevoile elevilor, in 

special in cazul personalului care lucreaza cu copiii 

apartinand grupurilor vulnerabile, inclusiv copii 

apartinand minoritatii roma, copii cu nevoi speciale, 

copii din comunitatile dezavantajate socioeconomic. 

Maxim 

38.250.000 

euro 

Variabila Apel 
nelansat 

http://www.fo 

nduri- 

ue.ro/pocu- 

2014#implem 

entare- 

program 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Formarea 

personalului 

implicat in 

implementarea 

programelor 

prioritare de 

sanatate 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

CAPITAL UMAN 2014 - 

2020, AP 4, OS 4.8) 

Imbunatatirea nivelului 

de competente al 

profesioniştilor din 

sectorul medical. 

Ministerul Sanatatii 

Ministerul Sanatatii in parteneriat 

cu actori relevanti (universitati, 

ONG- uri relevante) 

Autoritati publice (inclusiv cei din 

autoritatile de sanatate publica, 

institutele si instit utiile medicale) 

Autoritati publice (inclusiv cei din 

autoritatile de sanatate publica, 

institutele si institutiile medicale) 

in parteneriat cu actori relevanti 

(universitati, ONG- uri relevante) 

Activitatea 1: Furnizarea programelor de 

formare profesionala specifica 

Sunt eligibile EXCLUSIV programele de formare 

specifica din domeniile programelor prioritare de 

sanatate, respectiv cele aferente urmatoarelor 

domenii: 

1. Sanatatea femeii si copilului 

1.a. Mortalitate infantila si risc de deces 

neonatal 

1. b. Malformatii congenitale si boli genetice 

2. Boli netransmisibile majore 2.a. Boli cardiovasculare 

2.b. Cancer 

2.c. Diabet zaharat 

2.d. Bolile respiratorii 

2.e. Boli endocrine/disfunctii tiroidiene 

2. f. Boli pulmonare cronice 

2. g. Boala cronica de rinichi 

3. Boli transmisibile 

3.a. Boli infectioase transmisibile prioritare 

(tuberculoza; HIV/SIDA, hepatite virale cronice B si C ) 

4 . Sanatate mintala 

5. Boli rare (inclusiv genetica medicala) 

Activitatea 2: Participarea persoanelor din grupul tinta 

la schimburi de experienta/ schimburi de bune practici, 

inclusiv in contextul actiunilor de cooperare 

transnationale. 

Aceasta activitate urmareste imbunatatirea cadrului 

metodologic si a competentelor tehnice a specialistilor 

din domeniul medical, cresterea gradului de implicare a 

specialistilor romani in initiativele europene de schimb 

de informatii.In cadrul acestei activitati se vor finanta: 

• Participare la programe de formare, congrese, 

workshop uri in domeniile prioritare de sanatate; 

• Efectuarea de stagii practice 

Valoarea 
minima 

eligibila a unui 

proiect este de 

1.200.000 euro. 

Valoarea maxima 

eligibila a unui 

proiect este de 

3.000.000 euro. 

Variabila 31 martie 2017 http://www.fo 

nduri- 

ue.ro/pocu- 

2014#implem 

entare- 

program 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Sprijin pentru prima 

impadurire si crearea 

de suprafeţe 

Acordarea unui sprijin 

financiar detinatorilor 

publici si privati de 

terenuri 

Unitati administrativ- teritoriale 

Alte persoane juridice de drept 

public 

 Impadurirea de terenuri agricole si neagricole 

 Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixa, este 

reprezentat de costuri standard pe hectar pentru 

impadurirea de terenuri agricole si neagricole, sub 

forma a doua prime, dupa cum urmeaza: 

• Prima de infiintare a plantatiilor forestiere, care 

acopera si costurile de elaborare a proiectului 

tehnic de impadurire (Prima 1) 

• Prima anuala, pentru o perioada de 12 ani, pentru 

acoperirea costurilor de intretinere si ingrijire a 

plantatiei forestiere si pentru compensarea 

pierderilor de venit agricol ca urmare a 

impaduririi (Prima 2) 

Maxim 

7.000.000 

euro 

0% 

31 martie 2017 

 

https://portal.afir.i

nfo/informatii_gen

erale_pndr_invest

itii_prin_pndr_sm

_8_1_creare_supr

afete_impadurite 

 impadurite 

agricole si neagricole si 

   

 (PROGRAMUL 

NATIONAL DE 

DEZVOLTARE RURALA 

20142020, Submasura 

8.1) 

formelor asociative ale 

acestora in vederea 

impaduririi 

Persoane fizice 

 Persoane fizice autorizate 

Intreprinderi individuale 

Intreprinderi familiale  

Societati comerciale  

Asociatii si fundatii 

   

   

Alte persoane juridice de drept 

privat 

     

   Forme asociative ale acestora      
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Sprijin pentru 

implementarea 

acţiunilor in cadrul 

strategiei de dezvoltare 

locala 

(PROGRAMUL 

NATIONAL 

DEZVOLTARE 

RURALA, 

SUBMASURA 19.2) 

APEL NELANSAT 

încurajarea dezvoltării 

locale in zonele rurale 

Sprijinul, in cadrul Sub- masurii 

19.2, se acorda pentru 

implementarea masurilor din 

cadrul Strategiilor de Dezvoltare 

Locala (SDL) ale Grupurilor de 

Actiune Locala (GAL) selectate si 

autorizate de catre DGDR AM 

PNDR 

Solicitantii/beneficiarii eligibili ai 

operatiunilor implementate prin 

LEADER sunt entitati 

publice/private, stabilite prin fisa 

masurii din SDL, 

autorizate/constituite juridic la 

momentul depunerii cererii de 

finantare 

Proiectele depuse in cadrul Sub-masurii 19.2 se pot 

incadra in una dintre urmatoarele categorii: 

• proiecte de investitii, respectiv investitii in infrastructura, 

investitii in sectoarele agricol si forestier, investitii non-

agricole; 

• proiecte cu sprijin forfetar (domeniul agricol si 

non-agricol), in cadrul carora sprijinul se 

acorda in transe cu o valoare prestabilita 

(nominal sau procentual), in functie de 

specificul fiecarei masuri; 

• proiecte de servicii, respectiv proiecte care 

vizeaza operatiuni necorporale precum 

organizarea de evenimente, instruiri, 

realizarea de studii, monografii etc.; 

• proiecte mixte (investitii si servicii), care vor fi 

gestionate ca proiecte de investitii, intrucat 

existenta unei componente de investitii 

conduce la obligatia mentinerii obiectivelor 

investitiei pentru o perioada minima, stabilita 

in cadrul de implementare national. 

Maxim 
200.000 euro 

Variabila Apel 
nelansat 

ht 

http://portal.apdrp.

ro/informatii_instit

utionale_dezbater

e_publica_docum

ente_supuse_dez

baterii_publice 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Schema “Ajutor de 

minimis in agricultura, 

in sectorul de irigaţii" 

APEL NELANSAT 

Schema are ca scop 

acordarea de ajutoare de 

minimis intreprinderilor 

unice, respectiv 

organizatiilor utilizatorilor 

de apa pentru irigatii 

si/sau federatilor de 

organizatii ale 

utilizatorilor de apa 

pentru irigatii, care aplica 

irigatii pe suprafete 

agricole aflate in 

amenajari de irigatii, 

pentru compensarea 

costurilor cu serviciile 

prestate de catre Agentia 

Nationala de Imbunatatiri 

Funciare sau de catre alti 

prestatori de acest tip de 

servicii, respectiv pentru 

energia electrica 

consumata si apa pentru 

irigatii livrata pana la 

statiile de punere sub 

presiune ale 

beneficiarilor 

Organizatii ale utilizatorilor de apa 

pentru irigatii si/sau federatii de 

organizatii ale utilizatorilor de apa 

pentru irigatii, care aplica irigatii 

pe baza contractelor 

multianuale/sezoniere incheiate 

cu Agentia Nationala de 

Imbunatatiri Funciare sau cu alti 

prestatori de acest tip de servicii 

Acordarea compensatiilor are la baza facturile 

reprezentand energia electrica si apa pentru irigatii, 

emise de catre Agentia Nationala de Imbunatatiri 

Funciare sau de catre alti prestatori de acest tip de 

servicii pe numele beneficiarilor, aferent campaniilor de 

irigatii ale anilor 2017, 2018 si 2019. 

Maxim 
200.000 euro 

  - Apel 
nelansat 

http://madr.ro/ 

transparenta- 

decizionala/pr 

oiecte-de- 

acte- 

normative/34 

15-proiect-1- 

21-10- 

2016.html 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Sprijin pentru 

dezvoltarea si 

implementarea de 

metode unitare de 

management in 

domeniul resurselor 

umane 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

CAPACITATE 

ADMINISTRATIVA, O.S. 

1.2, IP6) 

Scopul acestei cereri de 

proiecte este de a sprijini 

autoritatile si institutiile 

publice centrale cu 

competente in domeniu 

de a dezvolta si aplica un 

sistem unitar de politici 

de resurse umane care 

sa asigure un 

management unitar si 

coerent al acestora 

Agentia Nationala a Functionarilor 

Publici; Secretariatul General al 

Guvernului/Cancelaria Primului 

Ministru; 

Ministerul Muncii, Familiei, 

Protectiei Sociale si Persoanelor 

Varstnice; 

Parteneri eligibili sunt: 

autoritati si institutii publice 

centrale; 

autoritati administrative 

autonome; 

ONG-uri; parteneri sociali; 

institutii de invatamant superior 

acreditate si de cercetare; 

Academia Romana. 

Dezvoltarea unui cadru legal si institutional privind 

managementul resurselor umane: 

• studii, analize pentru revizuirea cadrului legal, 

institutional si functional aferent managementului 

personalului din administratia publica; 

• sustinerea clarificarii rolurilor si responsabilitatilor 

asociate fiecarei categorii de personal si 

revizuirea in consecinta a legislatiei; 

• sustinerea standardizarii competentelor/si 

introducerea cadrelor de competente in domenii 

strategice de desfasurare a activitatilor in 

administratie; 

• studii, analize pentru fundamentarea politicilor si 

strategiilor in domeniul managementului 

resurselor umane; 

• analiza situatiei curente a actualelor sisteme de 

recrutare, evaluare, formare/perfectionare si 

dezvoltare a carierei in functia publica; 

• sustinerea revizuirii reglementarilor privind 

managementul unitar al personalului din 

administratia publica, inclusiv recrutare si 

evaluare; etc 

Aplicarea de instrumente moderne de management al 

resurselor umane pentru cresterea profesionalismului si 

a atractivitatii administratiei publice: 

• dezvoltarea de instrumente, mecanisme, ghiduri, 

proceduri pentru implementarea reglementarilor 

de management al resurselor umane; 

• dezvoltarea de competente la nivelul personalului, 

care are atributii in ceea ce priveste deciziile de 

resurse umane si gestionarea resurselor umane; 

etc 

Variabila Variabila Termenul 

de 

depunere a fisei 

de proiect: 

15 februarie 

2017 

Termenul 

de 

depunere a 

cererii de 

finantare: 

31 martie 2017 

http://poca.ro/ 

solicitare- 

finantare/cere 

rea-de- 

proiecte-ip- 

62016/ 
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Sprijin pentru 

susţinerea 

masurilor din 

SCAP, SMBR, 

documente 

strategice 

naţionale 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

CAPACITATE 

ADMINISTRATIVA 

2014-2020, AP 1, O.S. 

1.1) 

APEL NELANSAT 

Sisteme unitare de 

management al calitatii si 

performantei 

implementate in 

autoritatile si institutiile 

publice centrale; 

Aplicarea sistemului de 

politici bazate pe dovezi 

in autoritatile si institutiile 

publice centrale, inclusiv 

evaluarea ex ante a 

impactului; 

Cadru pentru sprijinirea 

dezvoltarii la nivel local si 

pentru cresterea calitatii 

serviciilor publice 

implementat; 

Fondul activ al legislatiei 

sistematizat si simplificat 

progresiv; Proceduri 

simplificate pentru 

reducerea poverii 

administrative pentru 

mediul de afaceri 

implementate in 

concordanta cu Strategia 

pentru o mai buna 

reglementare 

Secretariatul General al 

Guvernului/Cancelaria Primului 

Ministru; 

Ministere; 

Secretariatul General al 

Guvernului/Cancelaria Primului 

Ministru; 

Consiliul legislativ; 

Secretariatul General al Camerei 

Deputatilor; 

Secretariatul General al 

Senatului; 

autoritati si institutii publice 

centrale cu responsabilitati 

stabilite in SMBR. 

Categorii de parteneri eligibili: 

autoritati si institutii publice 

centrale asa cum sunt ele 

adresate in SCAP; 

autoritati administrative 

autonome; 

ONG-uri; parteneri sociali; 

institutii de invatamant superior 

acreditate si de cercetare, 

Academia Romana. 

• Dezvoltarea de sisteme si instrumente de 

management 

• C Cresterea calitatii reglementarilor 

• Simplificarea procedurilor administrative si 

reducerea birocratiei pentru cetateni si mediul 

de afaceri 

•  dDezvoltarea abilitatilor si cunostintelor personalului din 

autoritatile si institutiile publice centrale 

Suma minima 

aferenta unui 

proiect: 700.000 lei 

Suma maxima 

aferenta unui 

proiect: 

15.000.000 lei 

20% Apel 
nelansat 

http://www.fo 

nduriadminist 

ratie.ro/lansar 

e-in- 

consultare-a- 

ghidurilor- 

solicitantului- 

nr-ip-32015- 

si-cp-22015/ 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanţi eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuţia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informaţii 
suplimentare 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Sprijinirea acţiunilor 

privind aplicarea 

unitara a normelor, 

mecanismelor si 

procedurilor in maţerie 

de eţica si inţegriţaţe, 

precum si a masurilor 

referiţoare la 

prevenirea corupţiei la 

nivelul auţoriţaţilor si 

instituţiilor publice 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

CAPACITATE 

ADMINISTRATIVA 

2014-2020, AP 2, O.S. 

2.2) 

APEL NELANSAT 

Aplicarea unitara a 

normelor, mecanismelor 

si procedurilor in materie 

de etica si integritate in 

autoritatile si institutiile 

publice; Grad crescut de 

implementare a masurilor 

referitoare la prevenirea 

coruptiei si a indicatorilor 

de evaluare in autoritatile 

si institutiile publice; Grad 

crescut de constientizare 

a coruptiei atat in randul 

cetatenilor cat si al 

personalului din 

administratia publica; 

Imbunatatirea 

cunostintelor si a 

competentelor 

personalului din 

autoritatile si institutiile 

publice in ceea ce 

priveste prevenirea 

coruptiei. 

Autoritati si institutii publice 

centrale asa cum sunt ele 

adresate in SCAP; 

Autoritati si institutii publice locale 

de la nivelul judetelor si 

municipiilor; 

Autoritati administrative 

autonome; 

ONG-uri; 

Parteneri sociali; 

Categorii de parteneri eligibili: 

Autoritati si institutii publice 

centrale asa cum sunt ele 

adresate in SCAP; 

Autoritati si institutii publice locale 

de la nivelul judetelor si 

municipiilor; 

Autoritati administrative 

autonome; 

ONG-uri; 

Parteneri sociali; 

Institutii de invatamant superior 

acreditate si de cercetare, 

Academia Romana. 

Mecanisme administrative: 

• introducerea unor masuri/mecanisme suplimentare de 

control pentru sectoarele vulnerabile la coruptie si 

pentru institutiile care au inregistrat incidente recurente 

de integritate (de exemplu, reducerea platilor informale, 

folosind instrumentele standard de monitorizare si 

control, sistem de feedback pentru pacienti); 

Capacitatea administrativa de a preveni si a 

reduce coruptia: 

• actualizarea cadrului general pentru definirea si 

monitorizarea conformitatii cu normele de 

conduita; 

• sprijinirea dezvoltarii si implementarii de 

mecanisme care sa faciliteze punerea in 

aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si 

integritatii (ghiduri, manuale de bune practici, 

colectii de cazuri de testare, standarde de etica 

si integritate etc.); 

• masuri de sprijin pentru implementarea masurilor 

anticoruptie reglementate de legislatia nationala 

si monitorizate de catre SNA; 

• cresterea capacitatii operationale a Secretariatului 

tehnic al SNA de a actiona ca un centru autentic 

de resurse anticoruptie; 

• dezvoltarea capacitatii analitice de a efectua 

activitati de evaluare a riscurilor pe planuri 

sectoriale de actiune de combatere a coruptiei; 

• precum si intre autoritatile publice privind 

monitorizarea si evaluarea implementarii 

masurilor anticoruptie; 

Educatie anticoruptie 

Suma minima 

aferenta unui 

proiect: 300.000 lei 

Suma maxima 

aferenta unui 

proiect: 9.000.000   

lei 

20% Apel 
nelansat 

http://www.fo 

nduriadminist 

ratie.ro/re- 

lansare-in- 

consultare- 

publica-a- 

ghidurilor- 

solicitantului- 

pentru- 

cererile-de- 

proiecte-nr- 

ip22015-si- 

cp12015/ 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

 Informatii 
suplimentare 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Crearea de sinergii cu 

actiunile de CDI ale 

programului- cadru 

ORIZONT 2020 al 

Uniunii Europene si 

alte programe CDI 

internationale 

(PROGRAMUL 

OPERATIONAL 

COMPETITIVITATE 

2014-2020, AP 1, OS 

1.2, Actiunea 1.1.3) 

Sprijinirea proiectelor de 

CD si Inovare care 

participa direct la 

competitiile programului-

cadru Orizont 2020, care 

sunt complementare prin 

activitatile propuse unor 

proiecte finantate prin 

Orizont 2020 sau care se 

adreseaza intaririi 

capacitatii administrative 

a institutiilor de CD si 

Inovare din Romania de 

a realiza aplicatii pentru 

proiecte pentru competitii 

organizate la nivel 

European si mondial. 

Entitati din Romania cu obiect de 

activitate cercetarea-dezvoltarea, 

care pot fi de tip organizatie de 

cercetare sau intreprindere 

Descrierea tipurilor de proiecte: 

RO-ECSEL: proiect pentru finantarea activitatilor CD si 

de inovare eligibile ale participantilor din Romania pe 

proiectele selectate la finantare de catre Initiativa 

Tehnologica Comuna ECSEL Joint Undertaking in 

cadrul apelurilor pentru programul-cadru Orizont 2020. 

COMPLEMENT: proiecte pentru finantarea activitatilor 

CD si de inovare aditionale proiectelor finantate in 

cadrul Initiativelor Tehnologice Comune (JTI) ale 

Orizont 2020, care sunt in afara planului de lucru al JTI, 

dar sunt complementare activitatilor din planul de lucru 

si contribuie la atingerea obiectivelor JTI. RO-EIT: 

proiecte CDI pentru consolidarea participarii entitatilor 

din Romania la activitatile finantate de Institutul 

European pentru Inovare si Tehnologie (EIT). 

RO-ESFRI-ERIC: proiecte CDI pentru consolidarea 

participarii entitatilor din Romania ca parteneri in 

infrastructuri pan-europene de cercetare de tip 

European Research Infrastructure Consortium (ERIC) 

FINALIST-IMM: proiecte pentru finantarea activitatilor 

CD si de inovare cuprinse in propunerile IMM-urilor 

care au participat individual la competitiile Orizont 2020 

pentru instrumentul dedicat IMM-urilor - faza 2 („SME 

instrument - phase 2”) si care au obtinut din partea 

Comisiei Europene „Pecetea Excelentei” („Seal of 

Excellence”), dar care nu au fost selectate la finantare 

din fondurile programului- cadru. 

CENTRE-SUPORT: proiecte pentru crearea unor 

Centre Suport pentru Proiecte CD Internationale 

CATEDRE-ERA: proiecte pentru catedre ERA ale 

Orizont 2020 - „ERA Chairs” (ERA=Aria Europeana a 

Cercetarii) 

TEAMING: proiecte intre institutii de cercetare 

puternice si institutii de cercetare cu potential de 

excelenta din Romania 

Variabila Variabila Variabil  http://www.po 

c.research.ro/ 

actiuni-1-1-3 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de Obiectivul Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea Contributia Termen Informatii 
 finanţare programului   grantului beneficiarului limita suplimentare 

Guvernul Programul Pilot Stimularea Unitati administrativ- Programul isi propune sa finanteze proiecte Maxim   - Apel 

 
http://afm.ro/eco_t
urism.php 

României Start Up mediu conservării naturii in teritoriale, inclusiv pentru crearea unor trasee tematice integrate si 200.000 euro  nelansat 
 Ecoturism contextul tranziţiei la subdiviziuni administrativ - a infrastructurii adiacente in scopul dezvoltarii    

  economia verde prin teritoriale ale acestora, destinatiilor de eco-turism, pe urmatoarele teme    

  implementarea 

conceptului de 

institutii publice, de finantare:    

  destinatie de organizatii • Tema de finantare A - dezvoltarea de     

  ecoturism in zonele neguvernamentale, infrastructura de acces, de puncte de     

 APEL NELANSAT ce au asociate/care  informare turistica si protectia mediului/     

  includ arii naturale operatori economici, refugii, de infrastructura de informare si     

  protejate 

muzee, 
interpretare a naturii si culturii locale si facilitati 

pentru servicii locale de ecoturism: A.1. Proiecte 

privind activitati de 

    

   institutii din sistemul constructie / amenajare / dotari     

   national de A.2. Proiecte ce includ activitati     

   cercetaredezvoltare, complementare     

   

institutii de invatamant • Tema de finantare B - programe de 
    

   superior acreditate crestere a capacitatii resurselor umane pentru 

managementul si administrarea destinatiei la 

nivelul zonelor ce au asociate arii naturale 

protejate - cursuri de pregatire si specializare 

profesionala pentru personalul autoritatii publice 

locale, al ariei protejate si al operatorilor de 

activitati turistice sau de planificare turistica in 

aria dedicata proiectului, inclusiv cu privire la 

modalitatea de organizare de evenimente 

culturale, sportive, gastronomice cu caracter 

responsabil avand impact negativ de mediu si 

social minim 

    

PAGINA 30 DIN 55 9 MARTIE 2017 



 
 

MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Programul privind 

conservarea 

biodiversitatii si 

administrarea ariilor 

naturale protejate 

APEL NELANSAT 

Imbunatatirea si 

menţinerea starii de 

conservare a ariilor 

naturale protejate din 

Romania si implicit a 

speciilor si habitatelor de 

interes conservativ, care 

au stat la baza declararii 

ariilor naturale protejate 

Unitati administrativ- teritoriale 

inclusiv subdiviziuni ale acestora, 

institutii publice 

organizatii 
neguvernamentale, 

muzee, 

institute de cercetare- dezvoltare 

de drept public si 

institutii de invatamant superior 

acreditate. 

Programul isi propune sa finanteze proiecte ce 

contribuie la imbunatatirea si mentinerea starii de 

conservare a ariilor naturale protejate din Romania si 

implicit a speciilor si habitatelor de interes conservativ, 

care au stat la baza declararii ariilor naturale protejate, 

astfel incat: 

a) sa realizeze implementarea de masuri de 

conservare destinate speciilor si habitatelor de interes 

conservativ care au stat la baza declararii ariilor 

naturale protejate de pe teritoriul Romaniei, cu scopul 

imbunatatirii si/sau mentinerii starii de conservare a 

acestora; 

b) sa promoveze implementarea de abordari 

demonstrative si bune practici in domeniul conservarii 

biodiversitatii, adresate ariilor naturale protejate din 

Romania 

Tipurile de activitati cuprinse in proiectele finantate sunt 

urmatoarele: 

a) activitati pregatitoare prin intermediul carora se 

asigura baza teoretica pentru implementarea 

activitatilor concrete de conservare. Activitatile vizeaza 

elaborarea de studii de fezabilitate (ce includ realizarea 

si realizarea studiilor subsecvente) care 

fundamenteaza in mod detaliat masurile de conservare 

ce vor fi implementate. 

b) activitati/masuri concrete de conservare adresate 

speciilor, habitatelor si elementelor de interes 

conservativ ale ariilor naturale protejate din Romania. 

Se urmareste ca prin intermediul acestor activitati sa se 

obtina rezultate, cum ar fi reconstructia ecologica/ 

refacerea unor habitate (se cuantifica suprafata 

restaurata in ha), protejarea unor specii (numarul 

speciilor vizate). 

c) activitati de informare si constientizare a factorilor 

interesati vizati de masurile de conservare 

implementate in cadrul proiectului. 

Maxim 2.250.000 

lei 

 0% Apel 
nelansat 

http://www.mmedi

u.ro/articol/mmap-

supune-dezbaterii-

publice-proiectul-

de-om-pentru-

aprobarea-

ghidului-de-

finantare-a-

programului-

privind-

conservarea-

biodiversitatii-si-

administrarea-

ariilor-naturale-

protejate/1828 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Programul vizand 

educaţia si 

conştientizarea 

publicului privind 

protecţia mediului 

inconjurator 

APEL NELANSAT 

Prin program se 

finanteaza activitati de 

educatie si constientizare 

care sa vizeze unul sau 

mai multe dintre 

domeniile de finantare 

ale programului, 

identificate ca masuri-

cheie in procesul de 

tranzitie la economia 

verde, din una sau mai 

multe dintre urmatoarele 

categorii: 

a) ecoturism si turism 

durabil 

b) economia circulara si 

managementul deseurilor 

c) regenerare urbana si 

cladiri verzi 

d) eco- 

antreprenoriat si eco-

inovare 

e) achizitii verzi 

Organizatii 
neguvernamentale 

Partenerii pot fi: 

a) organizatii neguvernamentale 

si nonprofit cu aceleasi 

caracteristici precum cele 

mentionate mai sus pentru 

solicitant, 

b) universitati, alte institutii de 

educatie sau institute de 

cercetare nonprofit 

c) institutii ale administratiei 

publice locale judetene, sau 

centrale 

• dezvoltarea de activitati de invatare practica si 

in scopuri demonstrative, ateliere, cursuri, 

competitii, programe in natura si activitati pe 

teren si altele similare care sa conduca la 

constientizare si educare prin abordare 

participativa a grupului-tinta cu ajutorul 

initiativelor concrete; 

• dezvoltarea de produse, servicii, aplicatii web 

si mobile si alte activitati concrete dedicate 

educarii si constientizarii publicului cu privire la 

domeniile de finantare ale acestui apel; 

• activitati specifice de educatie/ sensibilizare/ 

constientizare orientate catre categorii de 

grupuri-tinta eligible cu scopul obtinerii 

angajamentului acestora pentru atingerea 

scopului programului si contributia la domeniile 

de finantare - profesori, educatori, lideri de 

opinie formali si informali, mediul de afaceri; 

• organizarea de activitati mobile de tip 

caravana si campanii la firul-ierbii pentru 

constientizare, educare si incurajare a actiunii 

efective; 

• organizarea de conferinte, evenimente, 

festivaluri; 

• organizarea si derularea de campanii media cu 

diverse componente - tv, presa, internet 

(pagina web aferenta proiectului si media 

sociale), outdoor, utilizarea de tiparituri - 

pentru constientizare si de educare; 

• realizare concept grafic, strategie, design si 

creatie de identitate, plan de campanie, 

informare, promovare, organizare de 

eveniment. 

Maxim 450.000 lei Minim 5% Apel 
nelansat 

http://www.mmedi

u.ro/articol/mmap-

supune-dezbaterii-

publice-proiectul-

de-om-pentru-

aprobarea-

ghidului-de-

finantare-a-

programului-

vizand-educatia-

si-constientizarea-

publicului-privind-

protectia-mediului-

inconjurator/1824 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de Obiectivul Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea Contributia Termen Informatii 
 finanţare programului   grantului beneficiarului limita suplimentare 

Guvernul Casa verde PLUS Imbunatatirea Unitati Administrativ- Obiectul programului il reprezinta efectuarea de Maxim Minim 10% din Apel 

H  
http://www.mmedi
u.ro/app/webroot/
uploads/files/2016
-07-
26_ORDIN_CASA
_VERDE_PLUS_J
URIDICE.pdf 

României pentru persoane calitatii mediului prin Teritoriale, lucrari destinate eficientei energetice prin 500.000 lei cheltuielile nelansat 
 juridice reducerea  finantarea nerambursabila din Fondul pentru  eligibile ale  

  consumului de Institutii Publice, mediu  proiectului  

 Programul privind energie utilizata in      

 efectuarea de cladiri, eficientizare Organizatii Tipuri de imobile eligibile:    

 
lucrari destinate energetica prin nonguvernamentale 

   

 eficientei stimularea utilizarii  Unitati si institutii de invatamant, Unitati medico-    

 energetice, materialelor  sanitare si spitale, Centre maternale, Camine    

 beneficiari izolatoare fabricate  pentru persoane varstnice, Centre reabilitare,    

 persoane juridice din surse  Cantine sociale, Adaposturi de noapte, Centre    

  regenerabile si fara 

Compusi Organici 

 de plasament ale copilului     

 

APEL NELANSAT 
Volatili  Este eligibil proiectul care indeplineste cumulativ 

urmatoarele conditii: 

    

    

a) Utilizeaza izolatie, cu grosimea de minim 15 cm, din 

materialele prevazute in definitia din prezentul Ghid; 

b) Materialele prevazute vor fi folosite pentru suprafata 

integrala a componentelor vizate de prezentul Ghid: 

acoperis si fatada; 

c) In Studiul de fezabilitate se vor regasi explicit 

prevederile de mai sus. 

d) Studiul de fezabilitate se va elabora potrivit 

prevederilor Hotararii Guvernului nr. 28/2008, insotit de 

liste de cantitati si preturi estimate pentru materialele 

eligibile. 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de Obiectivul Solicitanţi eligibili Activitati eligibile Valoarea Contributia Termen Informatii 
 finanţare programului   grantului beneficiarului limita suplimentare 

Uniunea Programul Interreg Programul Interreg Autoritati publice - nationale, 

Axa prioritara 1: Cercetare, dezvoltare 
tehnologica si inovare 
Axa prioritara 2: Competitivitatea intreprinderilor 
mici si mijlocii 
Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o 
economie cu emisii scazute de dioxid de carbon 
in toate sectoarele 
Axa prioritara 4: Mediu si utilizarea eficienta a 

Re     resurselor 

Variabil Variabil Apelul este 

http://www.int 
erregeurope. 
eu/proiects/a 
pplv-for- 
funding/ 
 

http://www.rn 

drap.ro/dezvo 

ltare- 

regionala/- 

4970/-7572/-3506 

 

 

3506 

Europeana Europe 2014-2020 Europe 2014-2020 regionale sau locale,   deschis in 
  susţine agenda organisme de drept public,   perioada 1 

Norvegia  politica a Uniunii organisme private non-   martie 2017 
  Europene numite profit: agentii, institute de   - 30 iunie 

Elveţia  Strategia Europa cercetare, organizatii   2017 
  2020 si promoveaza specializate in politici    

  actiuni menite sa publice etc.    

  transforme teritoriul 

european intr-un spatiu 

cu un grad sporit de 

inovare, sustenabilitate si 

incluziune 

Programul este activ in 30 de tari: 

cele 28 de state membre ale 

Uniunii Europene, Elvetia si 

Norvegia 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Uniunea 
Europeana 

Cerere de propuneri de 

proiecte 

2017 privind mobili 

tatea ucenicilor pe 

termen lung 

(PROGRAMUL 

UNIUNII 

EUROPENE 

PENTRU 

OCUPAREA 

FORTEI DE 

MUNCA SI 

INOVARE 

SOCIALA) 

Obiectivul general al 

acestui apel este de a 

permite tinerilor ucenici 

sa-si dezvolte abilitatile si 

de a imbunatati 

capacitatea de insertie 

profesionala a acestora, 

consolidand in acelasi 

timp sentimentul de 

cetatenie europeana 

Entitati publice sau private 

implicate in VET: 

centre VET şi de competente, 

IMM-uri, 

federatii, 

organizatii de tineret, camere de 

comert, agentii de dezvoltare, 

parteneri sociali, AJOFM-uri, etc. 

• identificarea candidatilor pentru plasament, in 

conformitate cu nevoile companiilor gazda si 

abilitatile detinute de ucenici; asigurarea ca cei 

care sunt candidati poseda cunoştinte de limba 

satisfacatoare sau primesc sprijin lingvistic 

adecvat, in concordanta cu limba tarii gazda; 

• organizarea de sesiuni de bun venit si formare 

pre-mobilitate, eventual, daca e necesar, cursuri 

de limbi straine; 

• proiectarea si dezvoltarea de acorduri de invatare 

detaliate pentru destinatiile de plasare de 

munca ale ucenicilor, inclusiv continutul 

curriculum-ului relevant cu rezultate clare ale 

invatarii, care sa specifice in mod clar 

recunoaşterea formala, drepturile şi obligatiile 

fiecarei parti implicate; 

                     organizarea transportului şi a cazarii pentru 

•              ucenicii selectati, luand in calcul şi costurile 

•              aditionale; 

•    realizarea de activitati specifice in vederea 

facilitarii integrarii tinerilor in locatia gazda; etc 

Minim 

300.000 euro 

Maxim 

500.000       euro 

Minim 15% 29 martie 2017 

http:/http://ec.europa.eu
/social/main.jsp?c
atId=629&langId=
en&callId=504&fur
therCalls=yes 
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili  Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Uniunea 
Europeana 

Granturi pentru 

acţiunile de informare 

si promovare 

referitoare la produsele 

agricole puse in 

aplicare pe piata 

interna si in tarile terte - 

Programe 
multinationale 

Creşterea competitivitatii 

sectorului agricol al 

Uniunii 

Organizatii profesionale sau 

interprofesionale stabilite intr-un 

stat membru 

Organizatii de producatori sau 

asociatii de organizatii de 

producatori 

Organisme din sectorul 

agroalimentar 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Gestionarea proiectului  

Relatii publice  

Site, media sociale  

Publicitate 

Instrumente de comunicare  

Evenimente 

Promovare la punctul de desfacere 

Variabil Variabil 20 aprilie 2017 
http://ec.euro 

pa.eu/researc 

h/participants/ 

portal/deskto 

p/en/opportun 

ities/agrip/call 

s/agri-multi- 

2017.html#c,t 

opics=callIde 

ntifier/t/AGRI- 

MULTI- 

2017/1/1/1/de 

fault- 

group&callSta 

tus/t/Forthco 

ming/1/1/0/de 

fault- 

group&callSta 

tus/t/Open/1/ 

1/0/default- 

group&callSta 

tus/t/Closed/1 

/1/0/default- 

group&+identi 

fier/desc 
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Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili  Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Uniunea 
Europeana 

Granturi pentru 

acţiunile de informare 

si promovare 

referitoare la produsele 

agricole puse in 

aplicare pe piata 

interna si in tarile terte - 

Programe simple 

Creşterea competitivitatii 

sectorului agricol al 

Uniunii 

Organizatii profesionale sau 

interprofesionale 

Organizatii de producatori sau 

asociatii de organizatii de 

producatori 

Organisme din sectorul 

agroalimentar 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Gestionarea proiectului  

Relatii publice  

Site, media sociale  

Publicitate 

Instrumente de comunicare  

Evenimente 

Promovare la punctul de desfacere 

Variabil Variabil 20 aprilie 2017 
http://ec.euro 

pa.eu/researc 

h/participants/ 

portal/deskto 

p/en/opportun 

ities/agrip/call 

s/agri-simple- 

2017.html#c,t 

opics=callIde 

ntifier/t/AGRI- 

SIMPLE- 

2017/1/1/1/de 

fault- 

group&callSta 

tus/t/Forthco 

ming/1/1/0/de 

fault- 

group&callSta 

tus/t/Open/1/ 

1/0/default- 

group&callSta 

tus/t/Closed/1 

/1/0/default- 

group&+identi 

fier/desc 
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanţi eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Roma 

Initiatives 

Office 

Romii si fondurile UE 

Extinderea 

parteneriatelor cu 

societatea civila pro- 

roma si sprijinirea 

organizatiilor dedicate 

comunitatilor rome pentru 

a organiza interventii de 

advocacy care sa 

propuna politici 

institutionale noi si sa 

promoveze incluziunea 

sociala prin 

experimentarea unor noi 

modele politice 

ONG-uri si retele ale comunitatilor 

de romi din Bulgaria, Republica 

Ceha, Ungaria, Italia, Romania, 

Slovacia si Spania 

Propunerile depuse trebuie sa pledeze pentru 

imbunatatirea absorbtiei fondurilor UE dedicate 

reformelor de incluziune sociala la nivel institutional, 

dar si imbunatatirea politicilor ce vizeaza incluziunea, 

scopul fiind cresterea calitatii vietii persoanelor de etnie 

roma. 

Neprecizat Neprecizat 15 martie 2017 https://www.o 

pensocietyfou 

ndations.org/ 

grants/roma- 

and-eu-funds- 

20170119 
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanţi eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Black Sea Trust 

for Regional 

Cooperation 

Safeguarding 
Democracy 

Salvgardarea 

democraţiei in Europa de 

Est 

Organizaţiile societatii civile, 

precum si cele implicate in 

jurnalism, din Romania, Armenia, 

Bulgaria, Georgia, Moldova si 

Ucraina. 

Organizatiile din Romania trebuie 

sa contureze proiecte impreuna 

cu organizatii din Armenia, 

Georgia, Moldova sau Ucraina, 

insa nu cu organizatii din 

Bulgaria. 

Domenii finantate: 

• Contracararea propagandei anti-vestice 

• Demitizarea stirilor false si promovarea 

competentelor jurnalistice 

• Promovarea proceslor de buna guvernare 

• Promovarea valorilor fundamentale ale omului 

Aplicantii sunt incurajati sa creioneze proiecte 

care: 

• Implica tinerii si le ofera posibilitatea de a deveni 

cetateni activi, cu o judecata critica si care 

promoveaza inovatii sociale 

• Ating un numar cat mai mare de beneficiari 

• Implica mai multe domenii, precum artele, 

industriile creative si IT-ul 

• Sunt creative (activitatile prevazute in proiecte pot 

fi artistice, hackathon sau alte tipuri de 

maratoane, flash mob sau alte feluri de 

campanii care implica povesti etc.) 

• Sunt curajoase 

Aproximativ 

24.000 dolari 

  - 17 martie 2017 http://www.g 

mfus.org/initia 

tives/call- 

applications# 

Safeguarding 

%20Democra 

cy%20Call 
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Norvegia, 

Islanda, 

Liechtenstei 

n 

Guvernul 
României 

Programul RO02 

Biodiversitate si 

servicii ale 

ecosistemelor 

(GRANTURILE SEE 

2009-2014) 

Stoparea pierderii 

biodiversitatii 

Promotorii de Proiect, partenerii 

din statul donator si alte institutii 

relevante si organizatii non- 

guvernamentale din Romania si 

stakeholderi din statele donatoare 
Fondul este destinat sustinerii proiectelor/ actiunilor 

menite sa implementeze solutii in problema degradarii 

serviciilor ecosistemelor, sa creasca nivelul de 

cunostinte privind contributia acestora la economie 

precum si sa contribuie la stoparea pierderii 

biodiversitatii in Romania. 

Obiectivul include abordarea problemelor legate de 

pierderea si fragmentarea habitatelor, de restaurarea 

zonelor degradate, precum si integrarea aspectelor 

legate de biodiversitate in politicile sectoriale. Astfel, 

proiectele/actiunile finantate trebuie sa faciliteze 

schimbul si transferul de cunostinte, experiente, 

tehnologie, bune practici intre entitati similare din 

Romania si statele donatoare si sa vizeze dezvoltarea 

relatiilor bilaterale intre aceste tari. 

In acest scop, urmatoarele tipuri de activitati sunt 

considerate eligibile: 

• Participarea la evenimente precum conferinte, 

seminarii, vizite de studiu, cursuri si alte tipuri 

de actiuni cu caracter similar atata timp cat se 

adreseaza scopului programului (Participantii 

la activitati trebuie sa cunoasca limba de lucru 

pentru a putea participa la toate sesiunile 

atelierelor/vizitelor de studiu/conferintelor etc) 

• Organizarea de evenimente precum conferinte, 

seminarii, vizite de studiu, cursuri si alte tipuri 

de actiuni cu caracter similar atata timp cat se 

adreseaza scopului programului 

Bugetul apelului: 

200.000 euro 

Nu este stabilit 

bugetul maxim 

pentru o aplicatie. 

Bugetul total poate 

fi contractat pe 

baza unei singure 

sau a mai multor 

aplicatii. 

0% 30 august 2017 http://www.rn 

mediu.ro/artic 

ol/ghidul- 

aplicantului- 

cerere-de- 

propuneri-de- 

proiecte-in- 

cadrul- 

fondului- 

pentru-relatii- 

bilaterale- 

aferent- 

programului- 

ro02- 

biodiversitate- 

si-servicii-ale- 

ecosistemelor 

-implementat- 

in-cadrul- 

mecanismului 

-financiar- 

see-2009- 

2014/2036 
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanţi eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Norvegia, 

Islanda, 

Liechtenstei 

n 

Guvernul 
României 

Programul RO04 

Reducerea 

substanţelor 

periculoase 

(GRANTURILE SEE 

2009-2014) 

Prevenirea daunelor si a 

efectelor secundare 

asupra mediului cauzate 

de substante chimice si 

deseuri periculoase 

Promotorii de Proiect, partenerii 

din statul donator si alte institutii 

relevante si organizatii non- 

guvernamentale din Romania si 

stakeholderi din statele donatoare Fondul este destinat sustinerii proiectelor/ actiunilor 

vizand prevenirea efectelor negative ale substantelor 

chimice si deseurilor periculoase asupra mediului prin 

cooperare si transfer de cunostinte cu institutii similare 

din statele donatoare. 

Programul va consolida capacitatea entitatilor publice 

responsabile de implementarea si aplicarea legislatiei si 

strategiilor europene privind substantele chimice si 

deseurile periculoase. 

De asemenea, programul va imbunatati monitorizarea 

substantelor periculoase in mediu, scopul final fiind 

acela de a preveni bolile si efectele substantelor 

chimice si deseurilor periculoase asupra sanatatii 

umane si mediului. Astfel, proiectele/actiunile finantate 

trebuie sa faciliteze schimbul si transferul de 

cunostinte, experiente, tehnologie, bune practici intre 

entitati similare din Romania si statele donatoare si sa 

vizeze dezvoltarea relatiilor bilaterale intre aceste tari in 

scopul atingerii obiectivelor majore ale Programului 

RO04 . 

In acest scop, urmatoarele tipuri de activitati sunt 

considerate eligibile: 

• Participarea la evenimente precum conferinte, 

seminarii, vizite de studiu, cursuri si alte tipuri 

de actiuni cu caracter similar atata timp cat se 

adreseaza scopului programului (Participantii la 

activitati trebuie sa cunoasca limba de lucru 

pentru a putea participa la toate sesiunile 

atelierelor/vizitelor de studiu/conferintelor etc) 

• Organizarea de evenimente precum conferinte, 

seminarii, vizite de studiu, cursuri si alte tipuri 

de actiuni cu caracter similar atata timp cat se 

adreseaza scopului programului 

Bugetul apelului: 

100.000 euro 

Nu este stabilit 

bugetul maxim 

pentru o aplicatie. 

Bugetul total poate 

fi contractat pe 

baza unei singure 

sau a mai multor 

aplicatii. 

0% 30 august 2017 http://www.rn 

mediu.ro/artic 

ol/ghidul- 

aplicantului- 

cerere-de- 

propuneri-de- 

proiecte-in- 

cadrul- 

fondului- 

pentru-relatii- 

bilaterale- 

aferent- 

programului- 

ro04- 

reducerea- 

substantelor- 

periculoase- 

implementat- 

in-cadrul- 

mecanismului 

-financiar- 

see-2009- 

2014/2038 

PAGINA 41 DIN 55 9 MARTIE 2017 

http://www.rn/


 
 

MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de Obiectivul Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea Contributia Termen Informatii 
 finanţare programului   grantului beneficiarului limita suplimentare 

Norvegia, Programul RO07 Reducerea Promotorul de Proiect, Fondul este destinat sustinerii proiectelor/ Bugetul 0% 30 august 

Ht 
http://www.mmedi
u.ro/articol/ghidul-
aplicantului-
cerere-de-
propuneri-de-
proiecte-in-cadrul-
fondului-pentru-
relatii-bilaterale-
aferent-
programului-ro07-
adaptarea-la-
schimbari-
climatice-finantat-
prin-granturile-
see-2009-
2014/2040 

Islanda, Adaptarea la vulnerabilitatii partenerii de proiect si actiunilor vizand reducerea vulnerabilitatii apelului:  2017 

Liechtenstei schimbari umane si a entitati din statul donator. umane si a ecosistemelor la schimbarile 149.555 euro   

n climatice ecosistemelor la  climatice prin cooperare si transfer de cunostinte    

  schimbarile  cu institutii similare din statele donatoarei. Bugetul eligibil   

Guvernul  climatice   pentru   

României (GRANTURILE   Astfel, proiectele/actiunile finantate trebuie sa organizarea   

 SEE 2009-2014)   faciliteze schimbul si transferul de cunostinte, de   

    experiente, tehnologie, bune practici intre entitati evenimente in   

    similare din Romania sistatele donatoare si sa comun cu   

    vizeze dezvoltarea relatiilor bilaterale intre entitatile din   

    aceste tari in scopul atingerii obiectivelor majore statele   

    ale Programului RO07. donatoare nu   

     trebuie sa   

    In acest scop, urmatoarele tipuri de activitati depaseasca   

    sunt considerate eligibile: suma de   

     10.000 euro.   

         •      Participarea la evenimente precum    

    conferinte, seminarii, vizite de studiu, Bugetul total   

    cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter poate fi   

    similar atata timp cat se adreseaza contractat pe   

    scopului programului (Participantii la baza unei   

    activitati trebuie sa cunoasca limba de singure sau a   

    lucru pentru a putea participa la toate mai multor   

    sesiunile atelierelor/vizitelor de 

studiu/conferintelor etc) 

aplicatii.   

    

      •     Organizarea de evenimente precum 

   

    conferinte, seminarii, vizite de studiu, cursuri si 

alte tipuri de actiuni cu caracter similar atata 

timp cat se adreseaza scopului programului 
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Premierea participarii la 

Orizont2020 

Creşterea vizibilităţii 

României la nivel 

internaţional in domeniul 

cercetarii si inovarii; 

Consolidarea sistemului 

national de CDI prin 

intensificarea colaborarii 

in cercetarea europeana 

de excelenta; 

Cresterea calitatii 

proiectelor cu participanti 

romani la Orizont 2020, 

precum si a rolului jucat 

de catre acestia in 

viitoarele proiecte Orizont 

2020; 

Cresterea 

sustenabilitatii 

participarii 

institutiilor romanesti in 

proiecte cu finantare 

internationala; 

Cresterea ponderii 

finantarii externe in 

totalul cheltuielilor 

nationale de cercetare- 

dezvoltare. 

Organizatii de cercetare de drept 

public sau privat din Romania 

care implementeaza proiectele 

castigate la competitiile Orizont 

2020 

Finantarea nationala se aloca pentru activitati suport in 

sprijinul activitatilor de cercetare (ex: costuri de 

personal, inclusiv burse de cercetare, cheltuieli cu 

logistica, participari la conferinte etc.). Aceasta 

finantare va fi alocata departamentului din universitate 

sau institutului, care deruleaza proiectul finantat de 

Comisia Europeana. 

Activitatile propuse trebuie sa conduca la consolidarea 

capacitatii institutionale de a participa in mod sustinut la 

noi competitii organizate in cadrul Programului Cadru 

Orizont 2020. 

25% din valoarea 

grantului de tip 

ERC; 

15% din valoarea 

grantului acordat 

de CE de tip ERA 

Chair; 

Pentru restul 

instrumentelor de 

finantare din 

Programul Orizont 

2020:  

o  10% din 

valoarea bugetului 

acordat de CE 

asociat institutiei 

gazda din 

Romania in 

calitatea de 

coordonator al 

proiectului;  

o  7.5% din 

valoarea bugetului 

acordat de CE 

asociat institutiei 

gazda din 

Romania in 

calitatea de 

coordonator de 

pachet de lucru. 

-  Depunere 
continua 

http://uefiscdi. 

gov.ro/articol 

e/4440/Premi 

erea-participarii-

la-Orizont2020. 

html 
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Schema de ajutor de 

stat „Finanţarea 

proiectelor CDI 

conform Programului 

Dezvoltarea sistemului 

naţional de cercetare- 

dezvoltare" 

Dezvoltarea resurselor 

umane, a infrastructurii si 

a instituţiilor de profil; 

cresterea eficientei 

utilizarii resurselor in 

organizatiile publice, prin 

dezvoltarea 

mecanismelor de 

monitorizare si evaluare 

a calitatii si relevantei 

activitatilor CDI; 

cresterea atractivitatii 

sistemului si deschiderea 

organizatiilor de 

cercetare catre 

comunitatea 

internationala; 

modernizarea 

administratiei publice din 

sectorul cercetarii. 

Unitati de cercetare- dezvoltare 

organizate ca intreprinderi 

Intreprinderi care realizeaza 

activitati de cercetare- dezvoltare 

Institutii de invatamant superior 

private acreditate sau structuri ale 

acestora 

Organizatii 

neguvernamentale care 

realizeaza activitati de cercetare-

dezvoltare 

Institute sau centre de cercetare-

dezvoltare organizate in cadrul 

societatilor nationale, companiilor 

nationale si regiilor autonome 

Centre internationale de 

cercetare-dezvoltare infiintate in 

baza unor acorduri internationale 

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare 

care beneficiaza de ajutor trebuie sa se incadreze intr-

una sau mai multe din categoriile urmatoare: 

• cercetare fundamentala; 

• cercetare industriala; 

• dezvoltare experimentala; 

• studii de fezabilitate; 

• activitati de inovare. 

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul schemei 

sunt: 

• Proiecte de cercetare 

(Doctorat/ post-doctorat, stimulare constituire 

echipe independente, reintegrarea cercetatorilor 

din diaspora, burse pentru cercetatori debutanti, 

mobilitatea cercetatorilor, premiere rezultate 

cercetare) 

• Suport CDI 

(Dezvoltare institutionala, investitii, integrare si 

interconectare) 

Cercetare 
fundamentala 

- maxim 40 mil. 

euro; 

Cercetare 

industriala - maxim 

20 mil. euro; 

Dezvoltare 
experimentala 

- maxim 15 mil. 

euro; 

Studii de 

fezabilitate - 

maxim 7,5 mil. 

euro; 

Activitati de 

inovare - maxim 

7,5 mil. euro. 

0% pentru 

cercetare 

fundamentala; 

50% pentru 

cercetare 

industriala; 

75% pentru 

dezvoltare 

experimentala. 

Pentru cercetarea 

industriala si 

dezvoltarea 

experimentala se va 

acorda un bonus de 

10% pentru 

intreprinderile mijlocii 

si de 20% pentru 

intreprinderile mici, 

pana la o intensitate 

maxima a ajutorului 

de 80%. 

31 

decembrie 

2020 

http://www.re 

search.ro/upl 

oads/program 

e-nationale/pn- 

cdi-iii/scheme- 

aiutor-de- 

stat/schema- 

1-capacitate- 

sistem.pdf 
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Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Schema de ajutor de 

stat „Finanţarea 

proiectelor CDI 

conform Programului 

Creşterea competitivitatii 

economiei romaneşti prin 

cercetare, dezvoltare si 

inovare” 

Stimularea progresului 

intreprinderilor pe 

lanţurile de valoare si a 

parteneriatelor cu 

universitatile publice, prin 

maximizarea valorii 

adaugate din productia 

de bunuri inovatoare 

bazate pe cercetare 

stiintifica; 

cresterea capacitatii 

intreprinderilor de a 

absorbi tehnologie de 

ultima generatie si de a 

adapta aceste tehnologii 

la nevoile pietelor- tinta; 

crearea unui mediu 

stimulativ pentru initiativa 

sectorului privat; 

sustinerea proceselor de 

specializare inteligenta; 

dezvoltarea activitatilor 

CDI in domenii de interes 

social general. 

Unitati de cercetare- dezvoltare 

organizate ca intreprinderi 

Intreprinderi care realizeaza 

activitati de cercetare- dezvoltare 

Institutii de invatamant superior 

private acreditate sau structuri ale 

acestora 

Organizatii 

neguvernamentale care 

realizeaza activitati de cercetare-

dezvoltare 

Institute sau centre de cercetare-

dezvoltare organizate in cadrul 

societatilor nationale, companiilor 

nationale si regiilor autonome 

Centre internationale de 

cercetare-dezvoltare infiintate in 

baza unor acorduri internationale 

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare 

care beneficiaza de ajutor trebuie sa se incadreze intr-

una sau mai multe din categoriile urmatoare: 

• cercetare fundamentala; 

• cercetare industriala; 

• dezvoltare experimentala; 

• studii de fezabilitate; 

• activitati de inovare. 

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul schemei 

sunt: 

• Proiect experimental-demonstrativ (demonstrare 

concept) 

• Proiect de dezvoltare experimentala 

• Proiect de transfer la operatorul economic 

• Proiect de valorificare la operatorul economic 

• Cecuri de inovare 

• Parteneriate orientate 

• Cluster inovativ 

• Centru de competenta 

• Concursuri 

• Platforme tehnologice 

• Centre de transfer tehnologic 

• Formarea resursei umane pentru transfer 

tehnologic 

• Parc stiintific 

Cercetare 
fundamentala 

- maxim 40 mil. 

euro; 

Cercetare 

industriala - maxim 

20 mil. euro; 

Dezvoltare 
experimentala 

- maxim 15 mil. 

euro; 

Studii de 

fezabilitate - 

maxim 7,5 mil. 

euro; 

Activitati de 

inovare - maxim 

7,5 mil. euro. 

0% pentru 

cercetare 

fundamentala; 

50% pentru 

cercetare 

industriala; 

75% pentru 

dezvoltare 

experimentala. 

Pentru cercetarea 

industriala si 

dezvoltarea 

experimentala se va 

acorda un bonus de 

10% pentru 

intreprinderile mijlocii 

si de 20% pentru 

intreprinderile mici, 

pana la o intensitate 

maxima a ajutorului 

de 80%. 

31 

decembrie 

2020 

http://www.re 

search.ro/upl 

oads/program 

e-nationale/pn- 

cdi-iii/scheme- 

aiutor-de-

stat/schema- 
2-competitivitat 
e.pdf 
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Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Schema de ajutor de 

stat „Finanţarea 

proiectelor CDI 

conform Programului 

Cooperare Europeana si 

internaţionala” 

Creşterea competitivitatii 

internaţionale a cercetării 

romaneşti in atragerea 

finantarii externe pentru 

cercetare; 

consolidarea şiştemului 

national de cercetare- 

dezvoltare şi inovare prin 

intenşificarea cooperarii 

ştiintifice internationale; 

participarea Romaniei la 

Programul Orizont 2020, 

la Initiativele Comune de 

Programare (JPI), la 

Parteneriatele Europene 

pentru Inovare (EIP), etc; 

reprezentarea Romaniei 

in organizatii şi programe 

paneuropene si 

internationale de 

cercetare; 

cresterea vizibilitatii 

Romaniei in domeniul 

cercetarii, dezvoltarii si 

inovarii. 

Unitati de cercetare- dezvoltare 

organizate ca intreprinderi 

Intreprinderi care realizeaza 

activitati de cercetare- dezvoltare 

Institutii de invatamant superior 

private acreditate sau structuri ale 

acestora 

Organizatii 

neguvernamentale care 

realizeaza activitati de cercetare-

dezvoltare 

Institute sau centre de cercetare-

dezvoltare organizate in cadrul 

societatilor nationale, companiilor 

nationale si regiilor autonome 

Centre internationale de 

cercetare-dezvoltare infiintate in 

baza unor acorduri internationale 

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare 

care beneficiaza de ajutor trebuie sa se incadreze intr-

una sau mai multe din categoriile urmatoare: 

• cercetare fundamentala; 

• cercetare industriala; 

• dezvoltare experimentala; 

• studii de fezabilitate; 

• activitati de inovare. 

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul schemei 

sunt: 

• Proiecte demonstrative, integrate, inovative 

• Proiecte CD si suport specifice 

• Proiecte suport specifice 

Cercetare 
fundamentala 

- maxim 40 mil. 

euro; 

Cercetare 

industriala - maxim 

20 mil. euro; 

Dezvoltare 
experimentala 

- maxim 15 mil. 

euro; 

Studii de 

fezabilitate - 

maxim 7,5 mil. 

euro; 

Activitati de 

inovare - maxim 

7,5 mil. euro. 

0% pentru 

cercetare 

fundamentala; 

50% pentru 

cercetare 

industriala; 

75% pentru 

dezvoltare 

experimentala. 

Pentru cercetarea 

industriala si 

dezvoltarea 

experimentala se va 

acorda un bonus de 

10% pentru 

intreprinderile mijlocii 

si de 20% pentru 

intreprinderile mici, 

pana la o intensitate 

maxima a ajutorului 

de 80%. 

31 

decembrie 

2020 

http://www.re 

search.ro/upl 

oads/program 

e-nationale/pn- 

cdi-iii/scheme- 

aiutor-de-

stat/schema- 

3-coop-

europeana.pd 
f 
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Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Uniunea 
Europeana 

Sprijin pentru 

societatea civila din 

Republica Moldova 

(INSTRUMENTUL 

PENTRU COOPERARE 

SI DEZVOLTARE) 

Obiectivul general al 

acestui apel este de a 

contribui la dezvoltarea 

societatii civile care sa 

devina un actor major cu 

participare activa la 

luarea deciziilor, crearea 

de politici si procesul de 

punere in aplicare a 

cadrului Acordului de 

asociere UE- Moldova, 

intelegere ce are drept 

scop consolidarea politicii 

locale, transparenta si 

managementul financiar. 

Entitati non-profit, scoli si 

universitati,IMM-uri, 

federatii si sindicate, agentii 

locale si asociatii, camere de 

comert, organizatii ale 

minoritatilor, diasporei sau 

migrantilor, organizatii si retele 

locale care activeaza pentru 

cooperare regionala 

descentralizata si integrare, 

organizatii de tineret, ale femeilor, 

etc. 

Consortiul trebuie sa cuprinda, 

alaturi de solicitant, cel putin 3 

parteneri. 

Prioritati: 

- Lotul 1: buna guvernanta; 

- Lotul 2: dezvoltarea socio-economica; 

- Lotul 3: coeziune sociala printr-un sistem de 

servicii sociale imbunatatite. 

Printre actiunile sprijinite: 

• Sistem de monitorizare al constructiei politicilor 

publice, dezvoltare si implementari la nivel local 

si national; 

• Perfectionarea cadrului legal al pietei fortei de 

munca, dar si a aptitudinilor si competitivitatii 

fortei de munca; 

• Imbunatatirea coeziunii sociale prin imbunatatirea 

serviciilor sociale. 

Maxim 7.000.000 

euro/ proiect 

5%- 20% Termenul 

de 

depunere pentru 

nota succinta: 27 

ianuarie 2017 

Termenul 

de 

depunere 

pentru 

aplicatia 

completa: 

20 aprilie 

2017 

https://webgat 

e.ec.europa.e 

u/europeaid/o 

nline-services/inde 

x.cfm?ADSS 

Chck=148389 

0723828&do= 

publi.detPUB 

&debpub=&or 

derbvad=Des 

c&aoref=1527 

68&ccnt=757 

3876&page=1 

&nbPubliList= 

15&aoet=365 

38,36539&or 

derbv=pub&s 

earchtvpe=A 

S&userlangu 

age=en 

Uniunea Actiuni Urbane Obiectivul general Administratii publice locale Proiectele UIA trebuie sa fie inovatoare, Maxim Minim 20% 14 aprilie 

http://www.ui 
a-
initiative.eu/en/call
-proposals 

Europeana Inovatoare este de a oferi urbane, democratic alese, participative, transferabile, masurabile, de 5.000.000  2017 
  mediului urban din cu cel putin 50.000 locuitori calitate, sa furnizeze autoritatilor urbane euro/ proiect   

  Europa resursele de si grupuri sau asociatii de capacitatea de a-si asuma riscuri si de a    

  a implementa solutii administratii publice locale experima solutiile cele mai inovatoare si mai    

  noi si inovatoare (incluzand gruparile creative si sa furnizeze zonelor urbane din    

  pentru a face fata transfrontaliere, zonele Europa resursele necesare pentru a    

  provocarilor cu care metropolitane, etc.) cu cel experimenta solutii inovatoare la provocarile lor    

  se confrunta zonele putin 50.000 locuitori majore urbane.    

  orasenesti, pentru a      

  evalua modul in Parteneri: Prioritati /Teme:     

  care aceste solutii institutii publice sau private, - integrarea migrantilor si refugiatilor;     

  functioneaza in agentii, organizatii, institutii - economia circulara;     

  practica si raspund de educatie, etc. - mobilitate urbana sustenabila.     

  la complexitatea       

  vietii reale.       
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Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Uniunea 
Europeana 

Renaştere rurala - 

stimularea inovarii si 

oportunitati de afaceri 

(PROGRAMUL 

ORIZONT 2020) 

Stimularea inovarii in 

zonele rurale 

Orice entitate constituita legal intr-

o tara participanta la program 

Pentru actiunile de inovare si 

cercetare si actiunile de inovare, 

parteneriatul pentru un proiect ar 

trebui sa includa cel putin 3 

entitati si acestea sa fie stabilite in 

trei tari diferite. Entitatile trebuie 

sa fie independente una fata de 

alta. 

Pentru actiunile de coordonare si 

sprijin - cel putin o entitate legal 

constituita intr-un stat membru al 

UE sau intro tara asociata la 

programul Orizont 2020. 

Tematici: 

RUR-02-2017: „Interactiuni in zonele rurale de coasta: 

sinergii intre consolidarea terenurilor si activitatile 

maritime” 

RUR-03-2017: „Catre 2030 - politici si instrumente de 

sprijin decizional pentru o abordare integrata a 

gestionarii terenurilor ca resursa” 

RUR-05-2017: „Noi politici publice, modele de afaceri si 

mecanisme pentru aprovizionare durabila si plata 

pentru serviciile ecosistemice forestiere” 

RUR-09-2017: „Modele de afaceri pentru economiile 

rurale moderne” 

RUR-10-2016/2017: „Retele tematice care reunesc 

cunostinte pregatite pentru practica”  

RUR-12-2017: „Retele de ferme europene pentru a 

stimula schimburile de cunostinte tematice si a elimina 

decalajul de inovare” RUR-13-2017: „Construirea unui 

viitor sistem al stiintei si educatiei, apt sa livreze pentru 

practica” RUR-15-2017: „Beneficiile de a lucra cu alte 

persoane - promovarea capitalului social in sectorul 

agricol” 

RUR-16-2017: „Optimizarea abordarilor de proiecte de 

inovare interactive si realizarile politicilor UE pentru a 

accelera inovarea in zonele rurale” 

Variabila Pentru actiuni de 

cercetare si inovare - 

0% 

Pentru actiuni de 

inovare -30% 

13 

septembrie 

2017 

https://ec.eur 

opa.eu/resear 

ch/participant 

s/portal/deskt 

op/en/opportu 

nities/h2020/c 

alls/h2020-rur-

20162017.html#c,t 

opics=callIde 

ntifier/t/H2020 

-RUR-2016- 

2017/1/1/1/de 

faultgroup&callSta 

tus/t/Forthco 

ming/1/1/0/de 

faultgroup&callSta 

tus/t/Open/1/ 

1/0/default- 

group&callSta 

tus/t/Closed/1 

/1/0/default- 

group&+identi 

fier/desc 
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Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanţi eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuţia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informaţii 
suplimentare 

Uniunea 
Europeana 

Inţelegerea Europei, 

promovarea spaţiului 

public si cultural 

european 

(PROGRAMUL 

ORIZONT 2020) 

O mai buna intelegere a 

unitatii culturale si sociale 

a Europei si a diversitatii 

ei 

Orice entitate constituita legal in 

tarile participante la program. 

Pentru actiunile de inovare si 

cercetare, parteneriatul pentru un 

proiect ar trebui sa includa cel 

putin 3 entitati si acestea sa fie 

stabilite in trei tari diferite; 

entitatile trebuie sa fie 

independente una fata de alta. 

Pentru actiunile de coordonare si 

sprijin - cel putin o entitate legal 

constituita intr-un stat membru al 

UE sau intr-o tara asociata la 

programul Orizont 2020. 

Tematici: 

CULT-COOP-01-2017: “Discursuri democratice si statul 

de drept”; 

CULT-COOP-02-2017: „Imbunatatirea intelegerii 

reciproce intre europeni, lucrand la aspectele cu 

probleme din trecut”; 

CULT-COOP-03-2017: „Alfabetizarea culturala a tinerei 

generatii din Europa”; CULT-COOP-04-2017: „Povestiri 

contemporane ale Europei in practicile artistice si 

creative”; CULT-COOP-05-2017: „Diversitatea 

religioasa in Europa - trecut, prezent si viitor”; CULT-

COOP-06-2017: „Abordari participative si inovare 

sociala in cultura”; CULT-COOP-07-2017: „Patrimoniu 

cultural al regiunilor de coasta si maritime din Europa”; 

CULT-COOP-09-2017: „Patrimoniul cultural european, 

acces si analize pentru o mai bogata interpretare a 

trecutului”; 

CULT-COOP-10-2017: „Cultura, integrare si spatiul 

public european”; 

CULT-COOP-11-2017: „Sa intelegem transformarea 

administratiilor publice europene”; CULT-COOP-12-

2017: „Importanta valorilor culturale si fundamentale 

pentru a face fata provocarilor migratiei”. 

Variabila Variabila 

Actiunile de 

cercetare si inovare 

si cele de 

coordonare si sprijin 

- 0% 

13 

septembrie 

2017 

https://ec.eur 

opa.eu/resear 

ch/participant 

s/portal/deskt 

op/en/opportu 

nities/h2020/c 

alls/h2020- 

sc6-cult- 

coop-2016- 

2017.html#c,t 

opics=callIde 

ntifier/t/H2020 

-SC6-CULT- 

COOP-2016- 

2017/1/1/1/de 

fault- 

group&callSta 

tus/t/Forthco 

ming/1/1/0/de 

fault- 

group&callSta 

tus/t/Open/1/ 

1/0/default- 

group&callSta 

tus/t/Closed/1 

/1/0/default- 

group&+identi 

fier/desc 
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Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Norvegia, 

Islanda si 

Liechtenstei n 

Apel pentru proiecte 

din Fondul de Relaţii 

Bilaterale 

(PROGRAMUL 

„CERCETARE IN 

SECTOARE 

PRIORITARE”) 

Consolidarea relaţiilor 

bilaterale in domeniul 

cercetarii, indiferent de 

aria tematica, prin 

stabilirea de retele, 

schimb, comunicare si 

transfer de cunostinte, 

tehnologie, experienta si 

bune practici 

Organizatiile de cercetare 

Activitati implementate de organizatii de cercetare din 

Romania in comun cu organizatii de cercetare din 

statele donatoare sau organizatii internationale, 

respectiv: 

• Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, 

seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj, zile 

de informare, etc.), reuniuni pentru cooperare 

stiintifica si tehnica, vizite pentru planificarea 

cooperarii institutionale viitoare, vizite pentru 

schimb de expertiza, pregatire pe termen scurt 

sau cursuri; 

• Organizarea de evenimente (cum sunt conferinte, 

seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj, zile 

de informare, etc.), reuniuni pentru cooperare 

stiintifica si tehnica, vizite pentru planificarea 

cooperarii institutionale viitoare, vizite pentru 

schimb de expertiza, pregatire pe termen scurt 

sau cursuri. 

Minim 1.600 euro 

Buget program: 

200.000 euro 

 0% 28 aprilie 2017 http://www.re 

search.ro/ro/articol

/3909/program-

see-apel-pentru- 

proiecte-din-

fondul-de-relatii- 

bilaterale 
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Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanţi eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Uniunea 
Europeana 

Programul 

Transnaţional 

Dunarea 

Imbunatatirea politicilor 

publice si a cooperarii 

instutionale,implementate 

de un parteneriat 

transnational extins 

Autoritati locale/ regionale/ 

nationale; 

organisme de drept public; 

Grupari Europene de Cooperare 

Teritoriala (GECT); 

organizatii internationale si 

organisme private, inclusiv IMM-

uri. 

Aria eligibila a programului este 

constituita din 14 state: Austria, 

Bulgaria, Cehia, Germania 

(landurile Baden Wurttemberg si 

Bavaria), Ungaria, Romania, 

Slovenia, Slovacia, Bosnia si 

Hertegovina, Muntenegru, Serbia, 

Moldova si Ucraina (oblasturile 

Chernivetska, Ivano-Frankiviska, 

Zakarpatska, Odessa). 

• Axa prioritara 1 - Inovare si responsabilitate 

sociala in Regiunea Dunarii 

• Axa prioritara 2 - Responsabilitatea fata de mediu 

si cultura in Regiunea Dunarii 

• Axa prioritara 3 - Conectivitatea in Regiunea 

Dunarii 

• Axa prioritara 4 - Buna guvernanta in Regiunea 

Dunarii 

Variabila 15% Variabil http://www.int 

erreg-

danube.eu/relevan

t-documents/pr 

ogramme-main- 

documents 
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Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Uniunea 
Europeana 

Programul de 

competitivitate 

pentru 

intreprinderi si IMM-uri 

- 

COSME 

Reducerea decalajelor 

de pe piata in ceea ce 

priveşte furnizarea de 

finantari IMM- urilor. 

Intreprinderi mici si mijlocii 

Clustere 

Autoritati publice 

COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de 

asistenta: 

• Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au 

dificultati in obtinerea de imprumuturi din 

sistemul bancar 

• Capital pentru fondurile de capital de risc ce 

furnizeaza investitii pentru IMM-urile aflate in 

stadiul de extindere si crestere 

• Informatii practice gratuite si servicii directe pentru 

firmele ce cauta parteneri, finantare, informatii 

despre noile piete sau despre legislatia sau 

programele UE 

• Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de 

experienta pentru cei ce elaboreaza politicile 

relevante, avand ca scop reducerea poverii 

administrative asupra IMM-urilor si 

imbunatatirea conditiilor-cadru pentru afaceri 

• Stabilirea de elemente de referinta si realizarea 

de studii pentru imbunatatirea cunostintelor si 

monitorizarii sectoarelor industriale la nivel 

european sau global, sau a politicilor in 

domeniul IMM-urilor din Europa. 

Variabila Variabila Variabil http://ec.euro 

pa.eu/researc 

h/participants/ 

portal/deskto 

p/en/opportun 

ities/cosme/in 

dex.html#c,ca 

lls=CallIdentifi 

er.Status/t/FO 

RTHCOMING 

/1/1/0&CallId 

entifier.Status 

/t/OPEN/1/1/0 

&CallIdentifier 

.Status/t/CLO 

SED/0/1/0&+ 

PlannedOpen 

ingDate/asc 
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanţi eligibili  Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Uniunea 
Europeana 

PROGRAMUL 
ERASMUS+ 

Imbunatatirea sansele de 

angajare aletinerilor prin 

dobandirea de  

competente suplimentare 

apreciate de angajatori, 

precum si imbunatatirea 

competentelor lingvistice. 

Autoritati publice 

Companii / intreprinderi 

Institutii publice/private 

Institutii scolare 

Institutii universitare 

Organizatii 

nonguvernamentale 

Actiuni gestionate de Agentia Nationala pentru 

Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si 

Formarii Profesionale: 

• Proiecte de mobilitate 
• Parteneriate strategice 

• Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor cu 

responsabilii politicilor de tineret 

Actiuni gestionate de Agentia Executiva pentru 

Educatie, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles: 

• ”Aliantele cunoasterii” 

• ”Aliantele competentelor sectoriale” 

• Dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul 

         tineretului 

• Evenimente majore Serviciul European de 

          Voluntariat 

• Jean Monnet 

• Masterat in cotutela 

• Sprijin pentru politici 

• Sport 

Variabila Variabila Variabil http://www.er 

asmusplus.ro/ 

oportunitati- 

finantare 

http://eacea.e 

c.europa.eu/e 

rasmus- 

plus/funding 

en 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanţi eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Uniunea 
Europeana 

EUROPA 
CREATIVA 

2014-2020 

Protejează si 

promovează diversitatea 

culturala si lingvistica 

europeana si stimuleaza 

bogatia culturala a 

Europei. 

Sprijina adaptarea 

sectoarelor culturale si 

creative la era digitala si 

la globalizare. 

Ofera deschidere catre 

noi oportunitati, piete si 

categorii de public 

internationale. 

Operatorii culturali din tarile 

eligibile 

Subprogramul Cultura finanteaza proiectele de 

cooperare Intre minimum 3 tari; proiectele de traduceri 

literare; platformele europene dedicate mobilitatii si 

promovarii creatorilor; retelele europene care contribuie 

la profesionalizarea si Intarirea capacitatii sectoarelor 

culturale si creative de a lucra la nivel transnational; 

premiile UE pentru patrimoniu cultural, literatura, 

arhitectura si muzica, Capitalele europene ale culturii si 

Marca patrimoniului european. 

Subprogramul Media ofera sprijin pentru formare, 

pentru elaborarea de concepte si proiecte de jocuri 

video, pentru includerea In programele de televiziune a 

operelor audiovizuale europene, pentru distributia de 

filme europene non-nationale, pentru acces la piete, 

pentru acces la piete, pentru festivaluri de film, pentru 

distributia transnationala a filmelor europene, pentru 

distributia de filme europene non-nationale, pentru 

fonduri de coproductie internationale, pentru 

organizarea In retea a cinematografelor care 

proiecteaza filme europene, pentru dezvoltarea 

publicului, pentru elaborarea proiectelor individuale si 

pentru finantarea pachetelor de proiecte 

Componenta transectoriala este dedicata garantarii 

creditelor bancare pentru sectoarele culturale si 

creative si cooperarii in domeniul politicilor culturale 

Variabila Variabila Variabil http://www.eu 

ropa-creativa.eu/ 
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MUNICIPIUL FAGARAS 
 
 

PROGRAME ADRESATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Finanţator Program de finanţare Obiectivul 
programului 

Solicitanţi eligibili Activitati eligibile Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare 

Uniunea 
Europeana 

ORIZONT 2020 Dezvoltarea unei 

economii bazate pe 

cunoaştere si inovare in 

cadrul Uniunii Europene 
Intreprinzatori privaţi 

 Universitati  

Centre de cercetare 

Structura Programului Cadru Orizont 2020: 

Excelenta stiintifica 

Tehnologii viitoare si emergente  

Actiunile Marie Curie  

Infrastructuri de cercetare Consiliul European pentru 

Cercetare (ERC) 

Pozitia de lider in sectorul industrial 

Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC) 

Nanotehnologii si materiale avansate 

 Spatiu 

Accesul la finantarea de risc 

 

Inovarea in IMM-uri 

 

Tehnologii generice esentiale (KET) 

Provocari societale 

Sanatate, schimbari demografice si bunastare Surse de 

energie sigure, ecologice si eficiente Mijloace de 

transport inteligente, ecologice si integrate 

Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea eficienta 

a resurselor si a materiilor prime Societati favorabile 

incluziunii, inovatoare si reflexive 

Securitate alimentara, agricultura durabila, cercetare 

marina si maritima si bioeconomie 

Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii 

Europei si cetatenilor sai 

Alte activitati 

Raspandirea excelentei si largirea participarii Stiinta cu 

si pentru societate 

Variabila Variabila Variabil http://ec.europa.e
u/research/particip
ants/portal/deskto
p/en/opportunities/
h2020/master_call
s.html 
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