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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

 

Informatii 
suplimenta 

re 

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.r 
o/metodolo 
gia-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 SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Incubatoare de 

afaceri 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

REGIONAL, AP 2, PI 

2.1, Apel 2.1 B) 

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 

Minim 
200.000 
euro 

Maxim 
7.000.000 
euro 

Variabila Apel nelansat http://regio- 
adrcentru.ro/ghi

duri- 
lansate-in- 
consultare/ 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

Finanţator Program de Obiectivul Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea Contributia Termen Informatii 
 finanţare programului   grantului beneficiaru limita suplimenta 
      lui  re 

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

http://portal.apdr
p.ro/informatii_i
nstitutionale_de
zbatere_publica
_documente_su
puse_dezbaterii
_publice 

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

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 teritoriale marci;    

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

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

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

   in vigoare pentru consiliere in domeniul durabilitatii mediului si al 

sustenabilitatii economice, inclusiv studiile de 
   

 

(PROGRAMUL 

NATIONAL DE 

DEZVOLTARE 

RURALA 2014-2020, 

Submasura 4.3) 

 Administratorul fondului forestier 

proprietate publica a statului, 

constituit conform legislatiei in 

vigoare. 

fezabilitate.     

 

APEL NELANSAT 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Investiţii pentru 

dezvoltarea, 

modernizarea sau 

adaptarea 

infrastructurii 

agricole si silvice 

Componenta - 
infrastructura de 
irigatii 

(PROGRAMUL 

NATIONAL DE 

DEZVOLTARE 

RURALA 20142020, 

Submasura 4.3) 

APEL NELANSAT 

Eficientizarea utilizării apei 

in agricultura 
Organizatii/ Federatii ale 

Organizatiilor Utilizatorilor de Apa 

pentru Irigatii, constituite din 

proprietari/utilizatori de terenuri 

agricole 

Modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor 

aferente statiilor de pompare si/sau racordarea la utilitati, 

sisteme de contorizare a apei, inclusiv constructia/ 

modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de 

irigat. 

Maxim 

1.000.000 

Euro/proiect 

pentru sistemele 

de irigatii 

aferente statiilor 

de punere sub 

presiune 

Maxim 
1.500.000 
Euro/proiect 
pentru 
amenajarea 
sistemelor 
de irigatii 
aferente 
statiilor de 
pompare si 
repompare 

0% Apel nelansat http://portal.apdr

p.ro/informatii_i

nstitutionale_de

zbatere_publica

_documente_su

puse_dezbaterii

_publice 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Uniunea Investiţii asociate Sprijinirea Comunele, conform legislatiei •      restaurarea, conservarea si dotarea Pentru Pentru Apel nelansat 

http://portal. 
apdrp.ro/inf 

ormatii insti 
tutionale d 

ezbatere p 

ublica docu 

mente sup use 

dezbat erii 

publice 

Europeana si 

Guvernul 
cu protejarea 

patrimoniului 
conservării patrimoniului 

local si 
nationale in vigoare            cladirilor/monumentelor din patrimoniul cultural 

            imobil de interes local de clasa 
comune: comune: 0%  

României cultural 

(PROGRAMUL 

NATIONAL DE 

DEZVOLTARE 

RURALA 2014-2020, 

Submasura 7.6) 

APEL NELANSAT 

a tradiţiilor 

Stimularea activitatilor de 

turism rural, precum si 

mentinerea traditiilor si a 

mostenirii spirituale 

ONG-urile, conform 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 

            (grupa) B; 

• 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. 

Maxim 
500.000 euro 

Pentru alt tip de 

beneficiari: 

Maxim 
200.000 euro 

Pentru alt tip de 

beneficiari: 

Minim 20% 

 

Guvernul 
României 

Proiecte culturale 

finantate de 

Administratia 

Fondului Cultural 

National 

NOU! 

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: 

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

interventie culturala, educatie prin cultura, promovarea 

culturii scrise, patrimoniu cultural material, patrimoniu 

cultural imaterial 

Variabila Minim 10% 30 martie 2017 http://www. 
afcn.ro/fina 
ntari/proiecte- 
culturale.htmj 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Guvernul 
României 

Programul naţional 

multianual de 

microindustrializ are 

APEL NELANSAT 

Susţinerea investiţiilor in 

sectoarele 
economice prioritare, 

creşterea volumului de 

activitate si a 

competitivitatii IMM din 

aceste sectoare 

Microintreprinderi, intreprinderi 

mici si mijlocii ce au au cel putin 

2 exercitii financiare incheiate si 

codul CAEN pentru care solicita 

finantare este eligibil in cadrul 

Programului si autorizat a fi 

desfasurat la momentul inscrierii 

online 

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai 

multe din urmatoarele categorii eligibile: Echipamente 

tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru); 
Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare 

pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer 

pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; 
Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia 

vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 

211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare; 
Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de 

inventie, marci de produse si servicii (francize, etichetare 

ecologica, licente), software- uri; 
Echipamente IT tehnica de calcul; 
Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie; 
Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 

mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de 

protectie a valorilor umane si materiale, conform H.G. nr. 

2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea si duratele normale de functionare a 

mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare; 
Realizarea unei pagini web; 
Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in 

scopul obtinerii unei economii de energie, precum si 

sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie 

pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat 

finantare; Achizitionarea de instalatii de incalzire sau 

climatizare aferente spatiului de lucru sau productie; 
Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale; 

Comisionul de garantare aferent anului acordarii 

garantiei, datorat Fondului National de Garantare a 

Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii - S.A. - 

I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.); 
Consultanta. 

Maxim 450.000 

lei 
Minim 10% 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. 
aippimm.ro/ 
articol/progr 
ame/proiecte- 
proceduri- 
de-implementa 
re-2017/proiect- 
procedura-

microindust 
rializare- 
2017 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Guvernul 
României 

Programul 
naţional 
multianual pentru 
dezvoltarea 
culturii 
antreprenoriale in 

randul femeilor 

manager din 

sectorul 

intreprinderilor mici 

si mijlocii 

APEL NELANSAT 

Stimularea si sprijinirea 

demarării si dezvoltarii 

structurilor economice 

private infiintate de catre 

femei, promovarea unui 

sistem de informare si 

instruire, care sa faciliteze 

mobilitatea femeilor pe 

piata fortei de munca si 

dezvoltarea aptitudinilor 

antreprenoriale ale 

acestora in scopul 

implicarii lor in structuri 

economice private 

Microintreprinderile 

Persoanele fizice autorizate (PFA) 

care desfasoara activitati 

economice in mod independent 

Intreprinderile individuale care au 
au cel putin 6 luni de la 
inregistrarea la Registrul 
Comertului la data deschiderii 
aplicatiei de inscriere on-line in 
Program; 

cel putin unul dintre asociati sa fie 
femeie si sa detina cel putin 50% 
din partile sociale ale societatii in 
cazul microintreprinderilor 
aplicante, sau reprezentantul 
persoanei fizice autorizate (PFA)/ 
intreprinderii individuale (II) care 
desfasoara activitati economice, sa 
fie femeie; 

codul CAEN pe care acceseaza 
programul este eligibil. 

Se asigura participarea gratuita la conferinte regionale si 

internationale, workshop-uri, pentru aplicantii selectati in 

urma inscrierii in program. 

Din bugetul alocat desfasurarii activitatilor specifice 

programului se pot suporta urmatoarele: 

• cheltuielile de transport si cheltuielile de cazare pe 

perioada desfasurarii conferintelor regionale si 

internationale, workshop-uri pentru aplicantii 

selectati, speakeri, organizatori si reprezentantii 

ministerului, precum si pentru membrii retelei 

ambasadorilor antreprenoriatului feminin din 

Romania, 

• cheltuielile de transport si cheltuielile de cazare 

pentru participarea la evenimentele Comisiei 

Europene dedicate antreprenoriatului feminine a 

membrilor retelei ambasadorilor antreprenoriatului 

feminin din Romania, 

• editare/multiplicare de brosuri, materiale de 

promovare si prezentare, cheltuieli de inchiriere 

sali, cheltuieli de protocol si alte cheltuieli 

necesare organizarii. 

-  -  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. 
aippimm.ro/ 
articol/progr 
ame/proiecte- 
proceduri-de- 
implementa 
re-2017/proiect- 
procedura-

femeia- 
manager- 
2017 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Guvernul 
României 

PAGINA S niN 5 

Programul de 

dezvoltare si 

modernizare a 

activitatilor de 

comercializare a 

produselor si 

serviciilor de piata 

APEL NELANSAT 

Intarirea capacitatii 

operatorilor economici de 

promovare a produselor si 

serviciilor de piata 

Dezvoltarea si 

modernizarea activitatii 

comerciantilor si 

prestatorilor de servicii de 

piata. 

Intreprinderi mici si mijlocii 

Societati cooperative care au ca 
obiect de activitate comercializarea 
produselor si serviciilor de piata si 
au cel putin 2 ani calendaristici de 
la infiintare 

• achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul; 
• achizitionarea de cititoare pentru cod de bare; 
• achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer 

pentru etichetare; 
• achizitionarea de aparate de marcat electronice 

fiscale; 
• achizitionarea de echipamente tehnologice masini, 

utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul 

aferent, aparate si instalatii de masurare, control si 

reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru 

care a solicitat finantare; 
• achizitionarea de electro si motostivuitoare; 

•          investitiile in active necorporale referitoare la brevete 

de inventie, marci de produse si servicii (etichetare 

ecologica, licente), software pentru comertul on-line, 

software-uri necesare desfasurarii activitatilor de 

comercializare a produselor si serviciilor de piata; 
• achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 

mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de 

protectie a valorilor umane 
si materiale; 

• achizitionarea de autoutilitare, cu exceptia 

vehiculelor de transport rutier de marfuri in contul 

tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile 

care efectueaza transport rutier de marfuri in 

contul tertilor sau contra cost; 
• certificarea unui sistem de management al calitatii/ 

mediului/sanatatii si securitatii 

ocupationale/sigurantei alimentelor; 
• realizarea unui site pentru prezentarea activitatii 

solicitantului si a produselor sau serviciilor 

promovate; 
• achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in 

scopul obtinerii unei economii de energie, precum 

si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ 

alternative de energie pentru eficientizarea 

activitatilor pentru care a solicitat finantare; etc. 

Maxim 250.000 

lei 
Minim 10% 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. 
aippimm.ro/ 
articol/progr 
ame/proiect 
e-proceduri- 
de-implementa 
re-2017/proiec 
t-procedura- 
comert- 
2017 

ARTIE 2017 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Guvernul 
României 

Programul 

UNCTAD/EMPRE TEC 

Romania pentru 

sprijinirea 

dezvoltarii 

intreprinderilor mici 

si mijlocii 

APEL NELANSAT 

Susţinerea 
dezvoltarii 
intreprinderilor mici si 

mijlocii, crearea de noi 

locuri de munca, cresterea 

numarului de intreprinderi 

mici si mijlocii capabile sa 

faca fata competitiei si 

fortelor concurentiale in 

conditiile globalizarii 

pietelor 

Persoane fizice -antreprenori 

existenti sau potentiali precum si 

top manageri 

Prin Program se finanteaza workshop-urile UNCTAD 

EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii 

intreprinderilor mici si mijlocii in domenii de interes 

pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale, in scopul 

dobandirii cunostintelor teoretice si cu aplicabilitate 

practica, necesare inceperii si dezvoltarii unei afaceri. 

Workshop-urile UNCTAD EMPRETEC vor fi organizate sub 

coordonarea celor 5 centre EMPRETEC (un centru 

national - EMPRETEC Romania si 4 centre regionale - 

EMPRETEC Transilvania, EMPRETEC Sud-Est, EMPRETEC 

Oltenia-Banat si EMPRETEC Moldova) si se vor desfasura 

in 4 locatii (arondate celor 4 OTIMMC organizatoare: Cluj-

Napoca, Constanta, Craiova, Iasi). 

Perioadele de desfasurare a workshop-urilor si locatiile 

vor fi afisate pe site-ul www.aippimm.ro. Numarul maxim 

de beneficiari este de 30 participanti/workshop. 

-  -  Apel nelansat 

Perioadele de 

desfasurare a 

workshop- urilor si 

locatiile vor fi 

afisate pe site-ul 
www.aippimm 
.ro. 

http://www. 
aippimm.ro/ 
articol/programe

/proiecte- 
proceduri- 
de-implementa 
re-2017/proiect- 
procedura- 
empretec 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

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 tradiţiilor 

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 
beneficiarie 
ste de 
maxim 1600 

lei/beneficia r 

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. 
aippimm.ro/ 
articol/progr 
ame/proiecte- 
proceduri-de- 
implementare- 
2017/proiect- 
procedura- 

mestesuguri-

2017 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

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/beneficia r 

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. 
aippimm.ro/ 
articol/programe

/proiecte- 
proceduri-de- 
implementare- 
2017/proiect- 
procedura- 
t-rgul-imm-2017 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Guvernul 
României 

Programul “Primul 

centru de agrement" 

APEL NELANSAT Stimularea iniţiativei 

private, prin facilitarea 

accesului la finantare 

(statul garanteaza pentru 

investitii considerate acum 

de catre institutiile de 

creditare ca fiind de risc, 

pentru ca antreprenorii nu 

au capacitatea de a oferi 

suficiente garantii), 

crearea si mentinerea de 

locuri de munca, precum 

si extinderea sezonului 

turistic 

IMM-urile din sectorul turismului, 

care isi propun sa 

infiinteze/dezvolte centre de 

agrement 

Programul sustine realizarea de investitii pentru crearea 

infrastructurii necesare desfasurarii activitatilor de 

agrement, prin acordarea de garantii de catre stat in 

procent de maximum 80% (echivalent valoric maxim 

240.000 de euro/1 milion de lei/investitie) pentru 

creditele de investitii destinate infiintarii si dezvoltarii 

centrelor de acest tip. 

Garantii pentru 

creditele de 

investitii in 

procent de 

maximum 80%, 
echivalent 
valoric 
maxim 
240.000 de 
euro/1 
milion de 
lei/investitie 

-  Apel nelansat http://gov.ro 
/ro/guvernul 
/sedinte- 
guvern/program

ul-primul-

centru-de- 
agrement-

prima- 
politica- 
publica-din- 
turism-a- 
actualei- 
guvernari 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

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/g 
et-involvedcall 
-challenge- 
2017/ 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

Finanţator Program de Obiectivul Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea Contributia Termen Informatii 
 finanţare programului   grantului beneficiaru limita suplimenta 
      lui  re 

Guvernul Apel de proiecte Susţinerea Microintreprinderi, IMM-uri • cercetare industriala Variabila Minim 30 % 31 martie http://uefisc 
României EUREKA pentru participării  • dezvoltare experimentala  pentru 2017 di.gov.ro/art 
 regiunea Dunarii companiilor din Institutele de cercetare si • activitati de inovare  microintrepri  icole/4405/ 
  Romania, in universitatile pot participa ca   nderi  Pachet-de- 
  parteneriat cu parteneri.     informatii.ht 
  organizaţii de    Minim 40%  ml 
  cercetare si cu alte Proiectele trebuie sa includa   pentru IMM-   

 NOU! companii din Austria, cel putin 2 companii din cel   uri   

  Croatia, Cehia, putin 2 tari diferite dintre cele      

  Germania si Ungaria, mentionate anterior.     http://www. 
  la programe      eurekanetw 
  internationale de      ork.org/cont 
  cercetare care      ent/danube- 
  faciliteaza      region-call- 
  mobilitatea cercetatorilor, 

circulatia ideilor si a 

cunostintelor, accesul la 

retele transnationale de 

colaborare. 

     proiects 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Guvernul 
României 

Programul pentru 

stimularea infiintarii 

intreprinderilor mici 

si mijlocii 

“Start-up Nation - 

Romania” 

APEL NELANSAT 

Creşterea numărului de 

afaceri si revigorarea 

mediului economic, 

creşterea numarului de 

salariaţi, reducerea 

numarului de şomeri si 

creşterea consumului 

întreprinderile infiintate de catre 

persoane fizice dupa intrarea in 

vigoare a ordonantei de urgenta nr. 

10/ 30.01.2017 

Codul CAEN pentru care solicita 

finantare este eligibil in cadrul 

Programului si autorizat a fi 

desfasurat la momentul decontului 

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fara TVA 

aferente achizitionarii de corporale si/sau necorporale: 
Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de 

lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii 

activitatilor pentru care a solicitat finantare; 
Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare 

pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer 

pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; 
Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia 

vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 

211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, 

exceptand vehiculele de transport rutier de marfuri in 

contul tertilor sau contra cost; Echipamente IT tehnica de 

calcul; 
Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 

mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de 

protectie a valorilor umane si materiale, conform Hotararii 

Guvernului nr. 2139/2004; Achizitionarea de 

instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei 

economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza 

surse regenerabile de energie pentru eficientizarea 

activitatilor pentru care a solicitat finantare; 

Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare 

aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, 

productie sau servicii; Cheltuielile aferente chiriilor pentru 

spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari 

servicii si comert; 
Realizarea unei pagini web; 
Achizitionarea de active necorporale referitoare la 

software pentru comertul on-line, software-uri necesare 

desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare; 
Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale 

Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea 

obtinerii finantarii. 

Maxim 200.000 

lei 
0% Apel nelansat http://www. 

aippimm.ro/ 
articol/com 
unicate/act 
ualizare- 
proiect- 
hotarare-a- 
guvernului- 
privind- 
aprobarea- 
normelor- 
de- 
implementa 
re-a-oug-nr- 
10-2017/ 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Apel de proiecte 

pentru 
microintreprinder 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

REGIONAL 2014-

2020, AP2, PI 2.1) 

Consolidarea poziţiei pe 

piaţa a IMM-urilor in 

domenii compeţiţive 

idenţificaţe in Sţraţegia 

Naţionala de 

Compeţiţiviţaţe si 

Planurile de Dezvolţare 

Regionala 

Societatile comerciale sau 

cooperaţive care se incadreaza in 

categoria microintreprinderilor, au 

desfasurat activitate pe o perioada 

corespunzatoare cel putin unui an 

fiscal integral si au inregistrat profit 

din exploatare in anul fiscal 

anterior depunerii cererii de 

finantare. 

Locul de implementare a proiectului 

este situat in mediul urban, in 

regiunea de dezvoltare in care a 

fost depusa cererea de finantare. 

Domeniul de activitate in care se 

desfasoara investitia se incadreaza 

in domeniile de activitate eligibile, 

asa cum sunt enumerate in anexa 

la Ghidul specific. 

• lucrari de construire/ extindere/ modernizare a 

spatiilor de productie/ prestare de servicii ale 

microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale 

aferente (alimentare cu apa, canalizare, 

alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie 

electrica, PSI); 
• achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, 

instalatii de lucru, mobilier, echipamente 

informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe; 
• achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in 

scopul obtinerii unei economii de energie, precum 

si sisteme care utilizeaza 

surseregenerabile/alternative de energiepentru 

eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat 

finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a 

proiectului; 
• investitii in active necorporale: brevete, licente, 

marci comerciale, programe informatice, alte 

drepturi si active similare; 
• Investitii in realizarea de instrumente de 

comercializare on-line a serviciilor/ produselor 

proprii ale solicitantului 

Valoarea 

maxima a 

ajutorului, in 

regim de 

minimis, ce 

poate fi acordata 

unei 
intreprinderi 

unice pe o 

perioada de 3 

ani fiscali 

consecutivi este 

de 200.000 de 

euro 

Minim 10% 27 aprilie 2017 http://regio- 
adrcentru.r 
o/2-1-2-2- 
sprijinirea- 
crearii-si- 
extinderea- 
capacitatilor 
-avansate- 
de- 
productie- 
şi- 
dezvoltarea 
-serviciilor/ 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de  

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Sprijinirea crearii si 

extinderea 

capacitatilor 

avansate de 

productie si 

dezvoltarea 

serviciilor 

(PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL 
REGIONAL, 
AP 2, PI 2.2) 

Imbunatatirea 

competitivitatii economice 

prin cresterea 
productivitatii muncii in 

IMM-uri in sectoarele 

competitive identificate in 

Strategia Nationala pentru 
Competitivitate 

IMM-urile non-agricole din mediul 

urban 

Intreprinderile mijlocii non- agricole 

din mediul rural 

Solicitantul a desfasurat activitate 

pe o perioada corespunzatoare cel 

putin unui an fiscal integral, nu a 

avut activitatea suspendata 

temporar oricand in anul curent 

depunerii cererii de finantare si in 

anul fiscal anterior si a inregistrat 

profit din exploatare (>0 lei) in 

anul fiscal anterior depunerii cererii 

de finantare. 

Solicitantul a inregistrat un numar 

mediu de salariati de cel putin 3, in 

anul fiscal anterior depunerii cererii 

de finantare, conform situatiilor 

financiare depuse la unitatile 

teritoriale ale Ministerului 

Finantelor Publice. 

Investitii finantabile prin ajutor de stat regional: 
• Investitii in active corporale 
- lucrari de construire/modernizare si extindere a spatiilor 

de productie/ prestare de servicii ale IMM- urilor, inclusiv 

a utilitatilor generale aferente; 
- achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, 

instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, 

birotica, de natura mijloacelor fixe; 
- achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in 

scopul obtinerii unei economii de energie, precum si 

sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de 

energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a 

solicitat finantare. 
• Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci 

comerciale, programe informatice, 
alte drepturi si active similare. 

Investitii finantabile prin ajutor de minimis (maxim 20%): 
• Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, 

proceselor, de catre un organism de certificare acreditat. 
• Certificarea/recertificarea sistemelor de management al 

calitatii (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al sigurantei 

alimentelor (ISO 22000), al sanatatii si securitatii 

ocupationale (OHSAS 18001), al securitatii informatiilor 

(ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calitatii 

pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT 

(ISO/IEC 20000), al responsabilitatii sociale (SA 8000), 

simple sau integrate. 
• Investitii specifice procesului de internationalizare 

(participarea, la nivel international, la targuri, misiuni 

comerciale, expozitii). 

Minim 
200.000 
euro 

Maxim 
1.000.000 
euro 

Pentru 

componenta 

finantabila prin 

ajutor de stat 

regional: 

Intreprinderi 

mici si 
microintrepri 

nderi - minim 

30% 

Intreprinderi 

mijlocii - minim 

40% 

Pentru 

componenta 

finantabila prin 

ajutor de 

minimis, 

contributia 

proprie a 

solicitantului la 
valoarea 

cheltuielilor 

eligibile trebuie 

sa fie de 

minimum 10%. 

Proiectele se 

depun in perioada 

23 februarie - 23 

august 2017 

http://regio- 
adrcentru.r 
o/2-2- 
promovarea 
-spiritului- 
antreprenor 
ial-in- 
special- 
prin- 
facilitarea- 
exploatarii- 
economice- 
a-ideilor- 
noi-si-prin- 
incuraiarea- 
crearii-de- 
noi- 
intreprinderi 
-inclusiv- 
prin- 
incubatoare 
-de-afaceri/ 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Proiect 
tehnologic 
inovativ 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

COMPETITIVITAT E, 

AP 1, 
PI 1b, Actiune 1.2.1) 

APEL NELANSAT 

Incurajarea investiţiilor 

private in CDI, prin 

creşterea numarului de 

intreprinderi care 

urmaresc 
introducerea inovarii in 

activitatea proprie prin 

proiecte care dezvolta 

produse si/sau procese 

noi sau substantial 

imbunatatite, in scopul 

productiei si 

comercializarii, bazate pe 

cercetare sau pe drepturi 

de proprietate industriala. 

Intreprinderile mari, mijlocii sau 

mici din Romania cu activitate de 

cercetare dezvoltare, dar pentru 

care activitatea de cercetare 

dezvoltare nu constituie obiectul 

principal de activitate 

Propunerile de proiect se depun 

individual de catre un singur 

solicitant intreprindere sau in 

consortiu de catre un solicitant 

intreprindere, care este 

coordonator al proiectului, si una 

sau maxim doua organizatii de 

cercetare partenere, cu care se 

realizeaza activitati de 

cercetaredezvoltare in colaborare 

efectiva. 

Organizatiile de cercetare pot fi: 
- institutii de invatamant superior 
- institutii cu activitate principala 

cercetarea- dezvoltarea (cod CAEN 

72) 
- institutii cu activitate principala 

diseminarea la scara larga a 

rezultatelor unor activitati CD prin 

predare, publicare sau transfer de 

cunostinte 

• Cercetare industriala 
• Dezvoltare experimentala 
• Realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare 

pentru activitatile CD 
• Activitati de inovare privind obtinerea, validarea si 

protejarea brevetelor si altor active necorporale 
• Alte activitati de inovare: - detasarea de personal cu 

inalta calificare - achizitia de servicii de 

consultanta in domeniul inovarii - achizitia de 

servicii de sprijinire a inovarii 
• Inovare de proces si organizationala 
• Investitii initiale pentru inovare in vederea 

introducerii in productie a rezultatelor obtinute din 

cercetare-dezvoltare 

Prezenta in proiect a activitatilor de dezvoltare 

experimentala este obligatorie. Prezenta in proiect a 

activitatilor pentru introducerea in productie a rezultatelor 

cercetarii (investitii initiale pentru inovare) este 

obligatorie. 

Pentru ca propunerea de proiect a unui consortiu sa fie 

eligibila pentru finantare, activitatea desfasurata de 

solicitantul intreprindere, coordonator al proiectului, 

trebuie sa reprezinte cel putin 70% din costurile eligibile 

ale proiectului prin asistenta financiara nerambursabila ce 

revine intreprinderii si contributia privata a acesteia la 

cheltuielile eligibile. 

Maxim 
15.000.000 
lei 

Pentru 

activitatile 

realizate de 

organizatiile de 

cercetare 

partenere - 0% 

Pentru 

intreprinderi, 

cotele de 

finantare se 

calculeaza ca 

procent din 

costurile eligibile 

ale proiectului, 

pe categorii de 

activitati si in 

functie de tipul 

intreprinderii 

(mare, mijlocie, 

mica). 

Apel nelansat http://www.poc.r

esearch.gov.ro/

uploads/Ghiduri

%20noi/tehnolo

gic_ghid_v5_29

_11_2016.pdf 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Guvernul 
României 

Schema de ajutor de 

minimis pentru 

sprijinirea 

societatilor prin 

investiţii realizate de 

investitorii 

individuali in 

conditiile Legii nr. 

120/2015 privind 

stimularea 

investitorilor 

individuali - business 

angels 

APEL NELANSAT 

Obiectivul schemei este 

de a sprijini dezvoltarea 

microintreprinderilor si a 

intreprinderilor mici prin 

investitii de capital 

financiar realizate de 

investitorii individuali- 

business angels in 

conditiile Legii nr. 

120/2015 

Microintreprinderi si intreprinderi 

mici care realizeaza investitii in 

domeniile eligibile 
Prin acordarea ajutorului de minimis, se intelege 

recunoasterea caracterului de ajutor de minimis pentru 

investitia, efectuata intr-o societate, prin majorare de 

capital social, de catre o persoana fizica, beneficiara de 

facilitati fiscale conform Legii nr. 120/2015. 

Investitia efectuata este asimilata cu acordarea unui 

ajutor de minimis, intrucat este realizata in vederea 

acordarii de facilitati fiscale persoanei fizice, in calitate de 

investitor, implicandu-se astfel resurse bugetare de stat 

prin renuntarea la incasarea unor venituri sub forma de 

impozite. 

Investitorul, asociatii societatii si societatea solicitanta vor 

incheia, in conformitate cu prevederile Legii nr. 120/2015, 

un acord de contributie in care se va mentiona obligatoriu 

majorarea de capital social prin emiterea de parti sociale 

si prima de emisiune. In acordul de contributie se va 

mentiona si planul de afaceri pentru care investitorul va 

investi si care va fi intocmit intr-o forma agreata in 

comun de investitor si societate. 

Societatea va stabili cu investitorul suma, adusa ca aport 

in numerar la majorarea capitalului social, ce va constitui 

ajutor de minimis pentru societate. Societatea va declara 

pe proprie raspundere suma convenita, in baza careia 

investitorul va beneficia de prevederile Legii nr. 

120/2015. 

Valoarea totala a 

ajutoarelor de 

minimis acordate 

societatii nu 

poate depasi 

echivalentul in 

lei a 200.000 

Euro, pe o 

perioada de trei 

ani fiscali 

consecutivi 

-  Apel nelansat 

Schema de ajutor 

de minimis este in 

consultare publica 

pana la 14 ianuarie 

2017 

http://econo 
mie.gov.ro/t 
ransparenta-
decizionala/ 

proiecte-in- 
dezbatere- 
publica 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanţi eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Uniunea 
Europeana 

Acţiuni Urbane 

Inovatoare 
Obiectivul general este de 

a oferi mediului urban din 

Europa resursele de a 

implementa solutii noi si 

inovatoare pentru a face 

fata provocarilor cu care 

se confrunta zonele 

orasenesti, pentru a 

evalua modul in care 

aceste solutii functioneaza 

in practica si raspund la 

complexitatea vietii reale. 

Administratii publice locale urbane, 

democratic alese, cu cel putin 

50.000 locuitori si grupuri sau 

asociatii de administratii publice 

locale (incluzand gruparile 

transfrontaliere, zonele 

metropolitane, etc.) cu cel putin 

50.000 locuitori 

Parteneri: 
institutii publice sau private, 

agentii, organizatii, institutii de 

educatie, etc. 

Proiectele UIA trebuie sa fie inovatoare, participative, 

transferabile, masurabile, de calitate, sa furnizeze 

autoritatilor urbane capacitatea de a- si asuma riscuri si 

de a experima solutiile cele mai inovatoare si mai creative 

si sa furnizeze zonelor urbane din Europa resursele 

necesare pentru a experimenta solutii inovatoare la 

provocarile lor majore urbane. 

Prioritati /Teme: 
- integrarea migrantilor si refugiatilor; 
- economia circulara; 
- mobilitate urbana sustenabila. 

Maxim 

5.000.000 euro/ 

proiect 

Minim 20% 14 aprilie 2017 http://www. 
uia- 
initiative.eu/ 
en/call- 
proposals 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Uniunea 
Europeana 

Acţiune de sprijin – 

Integrarea 

resortisantilor tarilor 

terte 

(FONDULUI PENTRU 

AZIL, MIGRATIE SI 

INTEGRARE) 

Promovarea participării 

active in societate in 

ansamblu 

Sprijin inainte de plecare 

si dupa sosire pentru 

integrarea persoanelor 

necesitand o protectie 
internationala care sunt 

relocate in cadrul UE sau 

restabilite intr-o tara terta 

Entitati publice - autoritati locale, 

servicii de ocupare, institutii pentru 

servicii catre tineri, institutii de 

educatie 

ONG-uri, organizatii internationale, 

Societati private (numai in calitate 

de partener) daca au o baza non-

profit 

Consortiul trebuie sa fie 

transnational şi sa cuprinda cel 

putin 3 parteneri din cel putin 2 tari 

participante la AMIF. 

Aplicatiile trebuie sa se adreseze cel putin uneia dintre 

prioritatile urmatoare: 

- promovarea participarii active in societate in ansamblu; 
- sprijin inainte de plecare si dupa sosire pentru 

integrarea persoanelor necesitand o protectie 

internationala care sunt relocate in cadrul UE sau 

restabilite intr-o tara terta. 

Printre tipurile de activitati cofinantate: 

• schimb de bune practici in domeniul azilului, 

migratiei şi integrarii, 
• networking, cooperare transnationala, proiecte pilot, 

proiecte care sa includa inovarea, 
• studii şi cercetari, 
• pregatire, monitorizare, sprijin administrativ si tehnic, 

precum si dezvoltarea unui mecanism de evaluare 

necesar pentru punerea in aplicare a politicilor 

privind azilul si imigratia, etc. 

Intre 
450.000 euro şi 
750.000 euro / 

proiect 

Minim 10% 28 februarie 2017 http://ec.eur 
opa.eu/rese 
arch/partici 
pants/portal 
/desktop/en 
/opportuniti 
es/amif/topi 
cs/amif- 
2016-ag- 
inte-01.html 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Guvernul 
României 

Programul Pilot 

Start-Up Mediu 

pentru tehnologii de 

obtinere a 

materialelor si/sau 

produselor cu impact 

redus asupra 

mediului prin 

utilizarea de materii 

prime naturale 

si/sau materii prime 

reciclate 

Reducerea impactului 

asupra mediului prin 

incurajarea obţinerii de 

materiale si/sau produse 

din materii prime naturale 

si/sau materii prime 

reciclate 

Persoana juridica romana, care 

desfasoara activitati economice pe 

teritoriul Romaniei, functioneaza si 

are activitate economica de cel 

putin 1 an, la data depunerii 

dosarului de finantare, si are cel 

putin un exercitiu financiar anual 

incheiat iar obiectul/ele de 

activitate autorizat/ autorizate 

permite/permit productia 

materialelor si/sau produselor 

rezultate din utilizarea investitiilor 

finantate 

Investitii in tehnologii de obtinere a materialelor si/sau 

produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea 

de materii prime naturale si/sau materii prime reciclate. 

Cheltuielile eligibile in cadrul schemei de ajutor de 

minimis sunt: 
a) investitii legate de infiintarea unei noi unitati, 

extinderea unei unitati existente, diversificarea productiei 

unei unitati, prin realizarea de produse noi, suplimentare, 

sau schimbarea fundamentala a procesului de productie 

al unei unitati existente; 
b) realizarea cladirilor si/sau constructiilor necesare 

amplasarii si montarii utilajelor, instalatiilor si 

echipamentelor achizitionate in cadrul proiectului, cu 

dotarile aferente; 
c) achizitia de utilaje, instalatii, echipamente noi 

necesare indeplinirii obiectivelor prezentului proiect; 
d) montajul utilajelor si echipamentelor tehnologice; 
e) instalare si punerea in functiune; 
- pregatirea personalului de exploatare - cheltuielile 

necesare instruirii/scolarizarii personalului in vederea 

utilizarii corecte si eficiente a utilajelor si tehnologiilor; 
- probe tehnologice si teste - cheltuielile aferente 

executiei probelor/incercarilor, prevazute in proiect, 

rodajelor, expertizelor la receptie, omologarilor; 
f) studii de fezabilitate, proiect tehnic, in limita a 8% din 

cheltuielile eligibile pentru investitia de baza. 
Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active corporale 

sunt eligibile daca activele achizitionate sunt noi. 

Maxim 
200.000 
euro 

Variabila 31 decembrie 2020 http://afm.ro 

/eco_busin 

ess.php 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Guvernul 
României 

Programul Pilot 

Start Up mediu 

Ecoturism 

APEL NELANSAT 

Stimularea conservării 

naturii in contextul 

tranziţiei la economia 

verde prin implementarea 

conceptului de destinatie 

de ecoturism in zonele ce 

au asociate/care includ 

arii naturale protejate 

Unitati administrativ- teritoriale, 

inclusiv subdiviziuni administrativ - 

teritoriale ale acestora, institutii 

publice, 

Organizatii neguvernamentale, 

operatori economici, 

muzee, 
institutii din sistemul national de 

cercetare dezvoltare, 

institutii de invatamant superior 

acreditate 

Programul isi propune sa finanteze proiecte pentru 

crearea unor trasee tematice integrate si a infrastructurii 

adiacente in scopul dezvoltarii destinatiilor de eco-turism, 

pe urmatoarele teme de finantare: 

• Tema de finantare A - dezvoltarea de infrastructura 

de acces, de puncte de informare turistica si 

protectia mediului/ refugii, de infrastructura de 

informare si interpretare a naturii si culturii locale 

si facilitati pentru servicii locale de ecoturism: A.1. 

Proiecte privind activitati de constructie / 

amenajare / dotari 
A.2. Proiecte ce includ activitati complementare 

• Tema de finantare B - programe de 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 

Maxim 
200.000 
Euro 

-  Apel nelansat http://afm.ro 

/eco_turism 

.php 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

Finanţator Program de Obiectivul Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea Contributia Termen Informatii 
 finanţare programului   grantului beneficiaru 

lui 
limita suplimenta 

re 

Uniunea Viitor pentru Creşterea ocupării Furnizori de formare; Sprijinul furnizat va tine cont de profilul fiecarui Valoarea Variabila Apel nelansat http://www.f 
Europeana si ţineri tinerilor NEET Furnizori de servicii de tanar NEET (nivel de educatie si/ sau experienta maxima   onduri- 
Guvernul  someri cu varsta ocupare; profesionala) implicand acordarea unui „pachet eligibila a   ue.ro/presa/ 
României Integrarea intre 16 - 24 ani, Furnizori de servicii de personalizat de masuri”. unui proiect   noutati/216 
 durabila pe piata inregistrati la evaluare si certificare a  este de   1-pocu- 
 muncii a tinerilor Serviciul Public de competentelor; Masuri/pachete personalizate - se vor adresa 2.500.000   165- 
 NEET din Ocupare, cu Sindicate; tinerilor NEET care au beneficiat deja de euro   milioane- 
 Regiunile Centru, rezidenta in regiunile Patronate; urmatoarele servicii, furnizate de catre SPO:    euro- 
 Sud-Est si Sud eligibile (Centru, ONG-uri cu activitate inregistrare, informare si consilierea profesionala    fonduri- 
 Muntenia Sud-Est si Sud relevanta, cum ar fi ONG (o componenta obligatorie a acestui serviciu fiind    europene- 
  Muntenia) furnizori de servicii sociale, realizarea profilului). Pachetele personalizate de    pentru- 
   organizatii de tineret care masuri propuse prin proiectele din cadrul    viitorul- 
 (PROGRAMUL  deruleaza activitati de prezentului apel de proiecte vor putea cuprinde,    profesional- 
 OPERAŢIONAL Imbunatatirea educatie non-formala si de de exemplu (dar fara a se limita la acestea):    al-tinerilor 
 CAPITAL UMAN, nivelului de voluntariat      

 AP 1, OS 1.1 SI competente, inclusiv Intreprinderi sociale de 1. Formare profesionala personalizata     

 1.2) prin evaluarea si insertie 2. Evaluare si certificare pentru recunoasterea     

  certificarea Angajatori competentelor dobandite in context informal     

  competentelor Alte entitati relevante - directii si non-formal     

  dobandite in sistem judetene de tineret si sport 3. Autoocupare si antreprenoriat, inclusive prin     

  non-formal si  acordarea de sprijin financiar sub forma unei     

 
APEL NELANSAT 

informal al tinerilor  subventii pentru infiintarea de intreprinderi de     

 NEET someri cu Solicitantii pot depune catre tinerii NEET din categoria usor ocupabili     

  varsta intre proiecte individual sau in (maxim 30.000 euro/ plan de afaceri/ afacere     

  16 - 24 ani, parteneriat. infiintata de un tanar NEET)     

  inregistrati la  4. Programe de ucenicie si stagii     

  Serviciul Public de  5. Alte masuri destinate dezvoltarii autonomiei     

  Ocupare, cu  lucratorilor NEET     

  rezidenta in regiunile  6. Sprijin pentru accesarea schemelor nationale     

  eligibile (Centru,  7. Furnizarea serviciilor de sprijin pentru tinerii     

  Sud-  NEET in vederea integrarii socio-profesionale     

  Est si Sud Muntenia)  la noul loc de munca 
8. Masuri de acompaniament 
9. Actiuni de promovare si animare a tinerilor NEET 

pentru participare la activitatile proiectului 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

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.f 
onduri- 
ue.ro/pocu- 
2014#imple 
mentare- 
program 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

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 (ex. organizatii 

sindicale). 

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.f 
onduri- 
ue.ro/pocu- 
2014#imple 
mentare- 
program 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Stimularea 

acvaculturii durabile 

din punctul de 

vedere al mediului, 

eficiente din punctul 

de vedere al utilizarii 

resurselor, 

inovatoare, 

competitive si 

bazate pe 

cunoaştere 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

PENTRU PESCUIT SI 

AFACERI MARITIME 

2014 - 2020, Masura 

II.3, OS 2.3) 

APEL NELANSAT 

Obiectivul general pentru 

acvacultura este de a 

imbunatati viabilitatea 

economica a 

intreprinderilor, de a 

garanta siguranta si 

sanatatea alimentara, de 

a construi avantaje 

competitive pentru acest 

sector. 

Intreprinderile cu activitate 

economica din domeniul 

acvaculturii 

Sunt sprijinitei iInvestitiile care conduc la o reducere 

substantiala a impactului intreprinderilor din domeniul 

acvaculturii asupra consumului si calitatii apei. 

POPAM poate sprijini promovarea sistemelor de 

acvacultura inchise in care produsele de acvacultura sunt 

crescute in sisteme inchise cu recircularea apei, 

reducandu-se la minimum cantitatea apei utilizate. 

Sprijinul poate fi acordat pentru cresterea productiei 

si/sau modernizarea intreprinderilor existente din 

domeniul acvaculturii sau pentru crearea de noi astfel de 

intreprinderi, cu conditia ca acest lucru sa fie in 

conformitate cu Planul Strategic National Multianual 

pentru dezvoltarea acvaculturii, postat pe site-ul 

www.ampeste.ro. 

-  50% din 
valoarea 
eligibila a 
proiectului 
(inclusiv 
TVA eligibil) 
pentru 
microintrepri 
nderi, 
intreprinderi 

mici, mijlocii si 

ONG- urilor cu 

activitate 

economica in 

domeniul 

acvaculturii; 

70% din 

valoarea eligibila 

a proiectului 

(inclusiv TVA 

eligibil) pentru 

intreprinderil e 

care nu se 

incadreaza in 

definitia IMM-

urilor si ONG-

urilor cu 

activitate 

economica in 

domeniul 

acvaculturii. 

Apel nelansat http://www.amp
este.ro/informari
/248-a-
fostpublicatavari
antaconsultativa
-a-
ghiduluisolicitant
ului-masura-ii-3-
investitiiproducti
veinacvacultura-
eficientautilizarii
resurselorreduc
ereautilizariiapei
-si-
asubstantelor-
chimicerecircula
resisteme-
deminimizareaut
ilizarii.html 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Diversificarea 

veniturilor si noi 

forme de venit 

(PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL 
PENTRU 
PESCUIT SI 
AFACERI 
MARITIME, 
Masura I.6) 

Creşterea competitivitatii 

si a viabilitatii 

intreprinderilor din 

domeniul pescuitului, 

inclusiv a flotei costiere la 

scara mica si 

imbunatatirea sigurantei 

sau a conditiilor de lucru. 

Pescarii, persoane fizice autorizate 

sau persoane juridice care: 

inainteaza un plan de afaceri 

pentru dezvoltarea noilor lor 

activitati; 

detin sau urmeaza sa detina 

competente profesionale 

corespunzatoare noilor activitati 

dezvoltate; 

au minim 60 de zile de pescuit 

comercial in ultimele 24 de luni 

Se acorda sprijin financiar nerambursabil pentru 

dezvoltarea unor activitati complementare care contribuie 

la diversificarea veniturilor pescarilor, incluzand: 

• Investitii la bord; 

• Turism pentru pescuitul cu undita; 

• Restaurante cu specific pescaresc; 

• Servicii de mediu aferente pescuitului; 

• Activitati educationale care privesc pescuitul. 

 
Proiectul poate viza una sau mai multe din activitatile 

complementare pescuitului mentionate anterior. 

Valoarea 
maxima 
eligibila 
677.580 lei 
(echivalentu 
l a 150.000 
euro) 

Valoarea 
minima 
eligibila 
22.586 lei 
(echivalentu 
l a 5.000 
euro) 

Sprijinul 

financiar solicitat 

nu poate sa 

depaseasca 

echivalentul in 

lei a 75.000 

euro. 

Minim 50% 16 februarie 2017 http://ampeste.r
o/popam-2014-
2020/ghidul-
solicitantului-
aprobat.html 

PAGINA 28 DIN 57 9 MARTIE 2017 



 
 

MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Porturile de pescuit, 

locurile de 

debarcare, halele de 

licitaţii si 

adaposturile 

(PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL 
PENTRU 
PESCUIT SI 
AFACERI 
MARITIME, 
Masura I.23) 

Investiţiile menite sa 

imbunatateasca 

infrastructura porturilor 

de pescuit si a halelor de 

licitatii sau a locurilor de 

debarcare si a 

adaposturilor 

Organisme de drept public; Pescari 

sau organizatii de pescari sau 

asociatii de pescari; 
ONG in parteneriat cu organizatii 

de pescari sau cu asociatii de 

pescari; 

 Organizatii de producatori, 

asociatii de organizatii de 

producatori sau organizatii 

interprofesionale; 
Alte tipuri de beneficiari privati care 

au activitati in domeniul pescuitului 

• Modernizarea infrastructurii specifice activitatii de 

pescuit comercial - infrastructura porturilor de 

pescuit si a halelor de licitatii sau a locurilor de 

debarcare; 

• Infiintarea sau modernizarea adaposturilor 

pescaresti in vederea imbunatatirii sigurantei 

pescarilor. 

• Instalatiile de colectare a deseurilor generate de 

activitatiile de realizare a proiectelor de investitii in 

porturi sau puncte de debarcare, inclusiv a 

deseurilor marine in scopul aducerii unei 

contributii la protectia mediului. 

Variabila 

0 % pentru 

organisme de 

drept public; 
25 % pentru 
organizatii 
de 
producatori, 

asociatii de 

organizatii de 
producatori 
sau 
organizatii 
interprofesio 
nale; 
40 % pentru 

organizatii de 

pescari sau de 

alti beneficiari 

colectivi; 
50 % din 

cheltuielile 

eligibile totale, 

pentru alte tipuri 

de beneficiari 

privati; 
70% pentru 

intreprinderil e 

care nu se 

incadreaza in 

definitia IMM-

urilor. 

16 februarie 2017 http://ampeste.r
o/popam-2014-
2020/ghidul-
solicitantului-
aprobat.html 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Investiţii productive 

in acvacultura 

(PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL 
PENTRU 
PESCUIT SI 
AFACERI 
MARITIME, 
Masura II.2) 

Sporirea 
competitivitatii si a 

viabilitatii intreprinderilor 

din sectorul acvaculturii, 

inclusiv imbunatatirea 

sigurantei sau a conditiilor 

de lucru, in special ale 

IMM- urilor 

Intreprinderile avand istoric de 

functionare si intreprinderi nou 

infiintate 

ONG-urile 

cu activitate economica din 

domeniul acvaculturii 

• investitii productive in acvacultura; 
• investitii in diversificarea productiei de acvacultura si 

a speciilor de cultura; 
• investitii in modernizarea unitatilor de acvacultura, 

inclusiv imbunatatirea conditiilor de lucru si de 

siguranta a lucratorilor din domeniul acvaculturii; 
• investitii in imbunatatirea si modernizarea referitoare 

la sanatatea si bunastarea animalelor, inclusiv 

achizitionarea de echipamente in scopul de a 

proteja fermele impotriva animalelor salbatice de 

prada; 
• investitiile care vizeaza sporirea calitatii sau a valorii 

produselor de acvacultura; 
• investitii in refacerea iazurilor sau a lagunelor 

existente utilizate pentru acvacultura prin 

indepartarea malului sau investitiile menite sa 

previna depunerea malului; 
• investitii in diversificarea veniturilor obtinute de 

intreprinderile din domeniul acvaculturii prin 

dezvoltarea unor activitati complementare: 
- procesare, cu conditia ca materia prima sa provina din 

productie proprie; 
- comercializarea directa; 
- activitati de alimentatie publica; 
- activitati de cazare; 
- turismul piscicol, turismul pentru pescuitul de agrement, 

turism legat de observarea pasarilor acvatice, turism 

educational referitor la protectia mediului acvatic; 
- servicii de mediu aferente acvaculturii; 
- activitatile educationale referitoare la acvacultura 

Valoarea 

maxima eligibila 

aferenta unui 

proiect este de 
4.000.000 euro 

Valoarea 

maxima 

nerambursa bila 

aferenta unui 

proiect este de 
2.000.000 euro 

50% pentru 
Microintrepri 
nderi, 
intreprinderi 

mici, mijlocii si 

ONG- urilor cu 

activitate 

economica in 

domeniul 

acvaculturii; 

70% pentru 

intreprinderil e 

care nu se 

incadreaza in 

definitia IMM-

urilor si ONG-

urilor cu 

activitate 

economica in 

domeniul 

acvaculturii. 

16 februarie 2017 http://ampeste.r
o/popam-2014-
2020/ghidul-
solicitantului-
aprobat.html 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Prelucrarea 

produselor 

pescaresti si de 

acvacultura 

(PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL 
PENTRU 
PESCUIT SI 
AFACERI 
MARITIME, 
Masura IV.4) 

Infiinţarea si/sau 

modernizarea unitatilor de 

procesare, introducerea 

de noi tehnologii pentru 

dezvoltarea de noi 

produse si procese, 

cresterea numarului de 

locuri de munca, economii 

de energie (tehnologii 

moderne si forme 

alternative de energie), 

reducerea impactului 

asupra mediului (prin 

prelucrarea la scara mica 

a deseurilor de peste) 

IMM-urile din domeniul procesarii 

produselor pescaresti si de 

acvacultura • Investitii in prelucrarea produselor pescaresti si 

de acvacultura care contribuie la economia de 

energie sau care reduc impactul asupra mediului, 

inclusiv in ceea ce priveste tratamentul 

deseurilor. 
• Investitii in prelucrarea produselor pescaresti si 

de acvacultura care imbunatatesc siguranta, 

igiena, sanatatea si conditiile de munca. 
• Investitii in prelucrarea capturilor de peste 

comercial care nu poate fi destinat consumului 

uman. 
• Investitii in prelucrarea subproduselor pescaresti 

si de acvacultura care rezulta din activitatile de 

prelucrare principale 
• Investitii in prelucrarea produselor obtinute din 

acvacultura ecologica 
• Investitii in prelucrarea produselor pescaresti si 

de acvacultura care au ca rezultat produse noi 

sau imbunatatite, procese noi sau imbunatatite 

sau o gestiune si sisteme de organizare noi sau 

imbunatatite. 

Valoarea 

maxima eligibila 

aferenta unui 

proiect este de 

2.000.000 euro 

Valoarea 

maxima 

nerambursa bila 

aferenta unui 

proiect este de 

1.000.000 euro 

Minim 50% 16 februarie 2017 http://ampeste.
ro/popam-
2014-
2020/ghidul-
solicitantului-
aprobat.html 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

Romaniei 

Schema pentru micii 

fermieri 

(PROGRAMUL 

NATIONAL DE 

DEZVOLTARE 

RURALA 20142020, 

Submasura 6.5) 

Comasarea exploatatiilor 

agricole 

Reducerea gradului de 

fragmentare a 

exploatatiilor agricole 

Micii fermierii ale caror exploatatii 

agricole indeplinesc conditiile din 

cadrul Schemei simplificate pentru 

micii fermieri din Pilonul I si au 

aplicat cel putin un an aceasta 

schema, detin in proprietate 
terenul/animalele ce urmeaza a fi 

transferate si sa se angajeze sa 

transfere definitiv catre alt fermier 

intreaga exploatatie si drepturile de 

plata corespunzatoare 

Sprijinul public nerambursabil se acorda anual, incepand 

cu data transferului si pana la data de 31.12.2020 si 

reprezinta 120% din suma anuala calculata a sprijinului 

pe care beneficiarul a primit-o in ultimul an in cadrul 

Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I. 

Variabila -  15 mai 2017 http://portal.ap

drp.ro/informati

i_generale_pndr

_investitii_prin_

pndr_sm_6_5_s

chema_pentru_

micii_fermieri 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Sprijin pentru prima 

impadurire si 

crearea de suprafeţe 

impadurite 

(PROGRAMUL 

NATIONAL DE 

DEZVOLTARE 

RURALA 20142020, 

Submasura 8.1) 

Acordarea unui sprijin 

financiar detinatorilor 

publici si privati de 

terenuri agricole si 

neagricole si formelor 

asociative ale acestora in 

vederea impaduririi 

Unitati administrativ-teritoriale 

Alte persoane juridice de drept 

public 

Persoane fizice 

Persoane fizice autorizate 

Intreprinderi individuale 

Intreprinderi familiale 

Societati comerciale 

Asociatii si fundatii 

 
Alte persoane juridice de drept 

privat 

Forme asociative ale acestora 

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.afi

r.info/informatii

_generale_pndr

_investitii_prin_

pndr_sm_8_1_c

reare_suprafete

_impadurite 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Sprijin pentru 

implementarea 

acţiunilor in cadrul 

strategiei de 

dezvoltare locala 

(PROGRAMUL 
NATIONAL 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
SUBMASURA 
19.2) 

APEL NELANSAT 

Incurajarea 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 http://portal.ap

drp.ro/informatii

_institutionale_d

ezbatere_public

a_documente_s

upuse_dezbateri

i_publice 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Creşterea producţiei 

de energie din 

reşurşe 
regenerabile mai 

puţin exploatate 

(biomasa, biogaz, 

geotermal) 

- Productie - 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

INFRASTRUCTU RA 

MARE 2014-2020, 

AP 6, O.S. 6.1) 

APEL NELANSAT 

Promovarea de acţiuni 

orientate spre creşterea 

producţiei de energie 

regenerabila, cu accent pe 

resursele regenerabile mai 

putin exploatate, 

respectiv: biomasa, 

biogaz si geotermie, dar si 

actiuni de sprijin pentru 

intarirea retelei de 

distributie pentru a prelua 

energie produsa din surse 

regenerabile. 

Unitati administrativ teritoriale 

Asociatiile de Dezvoltare 

Intercomunitara 

Societati comerciale care au ca 

activitate producerea de energie in 

scopul comercializarii 

• Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de 

producere energie electrica si termica in 

cogenerare de inalta eficienta exclusiv din 

biomasa si biogaz 

• Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de 

productie a energiei termice exclusiv din biomasa 

sau biogaz 

• Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de 

productie a energiei electrice din biomasa sau 

biogaz 

• Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de 

productie a energiei termice exclusiv din resurse 

geotermale 

Proiectul trebuie sa fie localizat in regiunile: Vest, Nord-

Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud- Muntenia, Sud-Vest 

Maxim 
15.000.000 
euro 

2% pentru 

proiecte avand 

ca beneficiari 

unitati 

administrati v-

teritoriale si ADI 

20% din 

costurile eligibile 

ale proiectului, 

pentru 

microintrepr 

inderi si 

intreprinderi le 

mici 

30% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pentru 
intreprinderi 
le mijlocii 

40% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pentru 
intreprinderi 
le mari 

Apel nelansat http://www.f 
onduri- 
ue.ro/presa/ 
noutati-am- 
oi/details/6/ 
111 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

Programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Creşterea 

economiilor in 

consumul de energie 

primara produsa in 

sisteme de 

cogenerare de inalta 

eficienta 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

INFRASTRUCTU RA 

MARE 2014-2020, 

AP 6, O.S. 6.4) 

APEL NELANSAT 

Promovarea de acţiuni de 

reducere a emisiilor de 

carbon si de cresţere a 

eficientei energetice prin 

insţalarea de noi 

capacitati / modernizarea 

capacitatilor de 

cogenerare de inalta 

eficienta. 

Societatile comerciale din industrie 

care inregistreaza consumuri 

energetice de peste 200 tep/an si 

care pot dovedi un necesar util de 

energie termica pentru procesele 

industriale cu o durata de minim 

4.000 h/an 

Reprezentantul desemnat al unui 

parc industrial care inregistreaza 

consumuri energetice de peste 200 

tep/an si care poate dovedi un 

necesar util de energie termica 

pentru procesele industriale cu o 

durata de minim 4.000 -5.000 h/an 

pentru investitiile privind productia 

de energie prin cogenerare de 

inalta eficienta, si care poate fi: 

• administratorul parcului 

• distribuitorul de energie al 

parcului industrial 

• Realizarea / modernizarea centralelor electrice de 

cogenerare de inalta eficienta (maximum 8 MWe) 

pe gaz natural si biomasa la nivelul intreprinderilor 
• Realizarea / modernizarea centralelor electrice de 

cogenerare de inalta eficienta care utilizeaza gaze 

reziduale (maximum 8 MWe) provenite din 

procese industriale la nivelul intreprinderilor 

Proiectul trebuie sa fie localizat in regiunile: Vest, Nord-

Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud- Muntenia, Sud-Vest 

Maxim 
15.000.000 
euro 

20% din 

costurile eligibile 

ale proiectului, 

pentru 

microintreprinde

ri si intreprinderi 

le mici 

30% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pentru 
intreprinderi 
le mijlocii 

40% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului 
pentru 
intreprinderi 
le mari 

Apel nelansat http://www.f 
onduri- 
ue.ro/presa/ 
noutati-am- 
oi/details/6/ 
151 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

integrate de apa si 

ape uzate 

(PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL 
INFRASTRUCTU RA 
MARE 2014-2020, 
AP 3, O.S. 3.2) 

Promovarea investiţiilor in 

sectorul de apa/apa uzata 

in vederea conformarii cu 

cerintele directivelor din 

sector. 

Operatorii regionali din sectorul de 

apa/ apa uzata 

Primaria Municipiului Bucuresti 

Ministerul Mediului, Apelor si 

Padurilor in parteneriat cu 

Administratia Nationala ”Apele 

Romane” si Ministerul Sanatatii 

Proiecte integrate de apa si apa uzata (noi si fazate) 

Dezvoltarea unui laborator national pentru imbunatatirea 

monitorizarii substantelor deversate in ape si a calitatii 

apei potabile 

Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte aferent 
perioadei 2014-2020 si post 2020 (dupa caz) 

Variabil Variabil 31 decembrie 2018 http://www.f 
onduri- 
ue.ro/poim- 
2014#imple 
mentare- 
program 

Uniunea 
Europeana si 
Guvernul 
Romaniei 

Monitorizarea 

consumului de 

energie la 

consumatori 

industriali 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

INFRASTRUCTU RA 

MARE 2014-2020, 

AP 6, O.S. 6.2) 

Capacitate intarita a 

producatorilor industriali 

de a identifica si 

implementa masuri de 

eficienta energetica prin 

introducerea de sisteme 

de monitorizare, in 

vederea inregistrarii de 

economii in consumul de 

energie si evitarea 

emisiilor de gaze cu efect 

de sera la nivelul 

societatilor sprijinite 

Societatile din industrie cu 
consumuri de peste 1.000 tep/an 

•        Achizitionarea si implementarea sistemului de 

monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei 

industriale; 
•        Pregatirea proiectului (elaborarea studiilor, obtinerea 

avizelor, autorizatiilor etc); 

      Managementul proiectului, auditul proiectului; 

•       Informare si publicitate. 

Maxim 
200.000 
euro 

0% 17 
octombrie 
2017 

http://www.f 
onduri- 
ue.ro/poim- 
2014#imple 
mentare- 
ghiduri- 
beneficiari 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Intreprinderi 

inovatoare de tip 

start-up si spin- off 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

COMPETITIVITAT E 

2014-2020, 
AP 1, Actiunea 1.2.1) 

Realizarea de produse, 
tehnologii/procese si/ sau 

servicii noi sau 

semnficativ imbunatatite. 

Start-up-uri: intreprindere, 

infiintata in baza legii 31/1990, 

care inregistreaza o vechime de 

maximum 3 ani in anul depunerii 

proiectului; 

Spin-off-uri: intreprineri care 

urmeaza sa se infiinteze pe baza 

unui rezultat obtinut in organizatii 

de cercetare de drept public 

(institutie de CD sau de invatamant 

superior). 

Solicitantul detine un rezultat care 

poate sa fie: 

a) Brevet 
b) Cerere de brevet 
c) Teza de doctorat - a directorului 

de proiect, angajat al start-up-ului/ 

Spin-off-ului 
d) Drepturile de utilizare ale 

rezultatelor cercetarii in proiect 

• activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare 

industriala si/sau dezvoltare experimentala) 
• achizitia de servicii pentru cercetare- dezvoltare 

(cercetare industriala si/sau dezvoltare 

experimentala) 
• achizitia de servicii de consultanta pentru inovare 

referitoare la: asistenta tehnologica; transfer 

tehnologic; achizitia, protectia si comercializarea 

drepturilor de proprietate industriala; utilizarea 

standardelor 
• achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare 

la: incercari si testari in laboratoare de specialitate; 

marcarea calitatii, testare si certificare; studii de 

piata 
• activitati pentru introducerea in productie si realizare 

produs/ proces/ tehnologie/ serviciu 
• activitati de procurare de materii prime si materiale 

necesare realizarii proiectului (pentru activitati de 

cercetare dezvoltare si activitati de introducere in 

productie si realizare produs/ proces/ tehnologie/ 

serviciu) 
• activitati de informare si publicitate privind proiectul 
• activitati pentru infiintarea si inregistrarea SPIN-OFF-

urilor 

Maxim 
840.000 lei si nu 

poate depasi 

echivalentul in 

lei a 
200.000 Euro 

Minim 10% Apel de proiecte cu 

depunere continua 
http://www. 
poc.researc 
h.ro/upload 
s/Sectiunea 
%20C%20 
Proiecte%2 
0pentru%2 
0intreprinde 
ri%20inovat 
oare%20de 
%20tip%20 
start- 
up%20si%2 
0spin- 
off/Ghid- 
unic- 
sectiunea- 
C.pdf 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiecţivul 

programului 

 
Soliciţanţi eligibili 

 
Acţiviţaţi eligibile 

 
Valoarea 
granţului 

Conţribuţia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limiţa 

Informaţii 
suplimenţa 

re 

Uniunea 

Europeana si 

Guvernul 

României 

Crearea de sinergii 

cu acţiunile de CDI 

ale programului- 

cadru ORIZONT 

2020 al Uniunii 

Europene si alte 

programe CDI 

internaţionale 

(PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

COMPETITIVITAT E 

2014-2020, AP 1, OS 

1.2, Acţiunea 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. 
poc.researc 
h.ro/actiuni- 
1-1-3 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Guvernul 
României 

Programul de 
susţinere a 
internationalizarii 
operatorilor 
economici 
romani 

APEL NELANSAT 

Programul faciliteaza 

promovarea produselor si 

serviciilor IMM-urilor pe 

pietele externe, stimuland 

comunicarea si 

parteneriatul in afaceri si 

pregatind intreprinzatorul 

in domeniul tehnicilor de 

promovare pe noi piete. 

Intreprinderi mici si mijlocii • Participari la targuri si expozitii internationale, 

organizate in strainatate, cu stand propriu; 
• Participari la misiuni economice organizate in 

strainatate; 
• Crearea identitatii vizuale a unei firme (marca, sigla, 

slogan); 
• Realizarea unui site pe Internet/aplicatie pentru 

mobil, pentru prezentarea activitatii solicitantului 

si a produselor promovate, in limba romana si cel 

putin intr-o limba de circulatie internationala; 
• Participari la cursuri de pregatire, in tara si/sau in 

strainatate, in domeniul tehnicilor de promovare a 

produselor/serviciilor pe noi piete; 
• Documentare de piata si alte tipuri de activitati de 

promovare si sustinere a internationalizarii. 

Maxim 50.000 

lei/ an 
-  Apel nelansat 

http://gov.ro 
/ro/guvernul 
/sedinte- 
guvern/prog 
ram-de- 
promovare- 
a-firmelor- 
romane-ti- 
pe-pietele- 
externe 

OUG nr. 
8/2017 
privind 
Programul 
de 
sustinere a 

internationa 

lizarii 
operatorilor 
economici 
romani 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

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 
instrumentel or 

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://uefisc 
di.gov.ro/art 
icole/4440/ 
Premierea- 
participarii- 
la- 
Orizont202 
0.html 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

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 

fundamental a - 

maxim 40 mil. 

euro; 

Cercetare 

industriala - 

maxim 20 mil. 

euro; 

Dezvoltare 

experimenta la- 

maxim 15 mil. 

euro; 

Studii de 

fezabilitate - 

maxim 7,5 mil. 

euro; 

Activitati de 

inovare - maxim 

7,5 mil. euro. 

0% pentru 

cercetare 

fundamental a; 

50% pentru 
cercetare 

industriala; 

75% pentru 

dezvoltare 

experimentala. 

Pentru 

cercetarea 

industriala si 

dezvoltarea 

experimenta la 

se va acorda un 

bonus de 10% 

pentru 

intreprinderil e 

mijlocii si de 

20% pentru 

intreprinderil e 

mici, pana la o 
intensitate 

maxima a 

ajutorului de 

80%. 

31 decembrie 2020 http://www.res

earch.ro/upload

s/programe-

nationale/pn-

cdi-iii/scheme-

ajutor-de-

stat/schema-1-

capacitate-

sistem.pdf 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Guvernul 
României 

Schema de ajutor de 

stat „Finanţarea 

proiectelor CDI 

conform 

Programului 

Creşterea 

competitivita tii 

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-demnstrativ (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 

fundamental a - 

maxim 40 mil. 

euro; 

Cercetare 

industriala - 

maxim 20 mil. 

euro; 

Dezvoltare 

experimenta la- 

maxim 15 mil. 

euro; 

Studii de 

fezabilitate - 

maxim 7,5 mil. 

euro; 

Activitati de 

inovare - maxim 

7,5 mil. euro. 

0% pentru 

cercetare 

fundamental a; 

50% pentru 
cercetare 
industriala; 

75% pentru 

dezvoltare 

experimentala. 

Pentru 

cercetarea 

industriala si 

dezvoltarea 

experimenta la 

se va acorda un 

bonus de 10% 

pentru 

intreprinderil e 

mijlocii si de 

20% pentru 

intreprinderil e 

mici, pana la o 
intensitate 

maxima a 

ajutorului de 

80%. 

31 decembrie 2020 http://www.r 
esearch.ro/ 
uploads/pro 
grame- 
nationale/p 
n-cdi- 
iii/scheme- 
aiutor-de- 
stat/schem 
a-2- 
competitivit 
ate.pdf 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Guvernul 
României 

Schema de ajutor de 

stat „Finanţarea 

proiectelor CDI 

conform 

Programului 

Cooperare Europeana 

si internaţionala” Creşterea competitivitatii 

internaţionale a cercetarii 

romaneşti in atragerea 

finantarii externe pentru 

cercetare; 

consolidarea şiştemului 

national de cercetare- 

dezvoltare si inovare prin 

intensificarea cooperarii 

stiintifice internationale; 

participarea Romaniei la 

Programul Orizont 2020, 

la Initiativele Comune de 

Programare (JPI), la 

Parteneriatele Europene 

pentru Inovare (EIP), etc; 

reprezentarea Romaniei in 

organizatii si 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 

fundamental a - 

maxim 40 mil. 

euro; 

Cercetare 

industriala - 

maxim 20 mil. 

euro; 

Dezvoltare 

experimenta la- 

maxim 15 mil. 

euro; 

Studii de 

fezabilitate - 

maxim 7,5 mil. 

euro; 

Activitati de 

inovare - maxim 

7,5 mil. euro. 

0% pentru 

cercetare 

fundamental a; 

50% pentru 
cercetare 
industriala; 

75% pentru 

dezvoltare 

experimentala. 

Pentru 

cercetarea 

industriala si 

dezvoltarea 

experimenta la 

se va acorda un 

bonus de 10% 

pentru 

intreprinderil e 

mijlocii si de 

20% pentru 

intreprinderil e 

mici, pana la o 
intensitate 

maxima a 

ajutorului de 

80%. 

31 decembrie 2020 http://www.r 
esearch.ro/ 
uploads/pro 
grame- 
nationale/p 
n-cdi- 
iii/scheme- 
aiutor-de- 
stat/schem 
a-3-coop- 
europeana. 
pdf 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

Finanţator Program de Obiectivul Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea Contributia Termen Informatii 
 finanţare programului   grantului beneficiaru limita suplimenta 
      lui  re 

Guvernul Competitivitate Susţinerea IMM- IMM-uri care Cecurile de inovare trebuie sa conduca la o Maxim Minim 10% Depunere http://uefisc 
României prin cercetare, urilor prin finanţarea  accelerare a transferului tehnologic intre 50.000 lei  continua di.gov.ro/art 
 dezvoltare si proiectelor cu grad - au avut activitate in ultimul organizatiile publice de cercetare (Furnizori de    icole/4823/ 
 inovare - Cecuri ridicat de inovare, cu exercitiu financiar incheiat servicii) si IMM-uri (Beneficiari);    Pachet-de- 
 de inovare rezulţaţe concreţe si      informatii.ht 
  impact real pe piata - au o cifra de afaceri cel Cecurile de inovare trebuie sa rezolve probleme    ml 
 (PLANUL  putin egala cu valoarea CDI punctuale ale beneficiarilor, care nu pot fi     

 NATIONAL DE  solicitata de la bugetul de stat rezolvate intern si care necesita o abordare cu     

 CERCETARE,   potential real pentru noi produse /servicii cu     

 DEZVOLTARE SI  - au personal angajat in impact in piata.     

 INOVARE 2015 - 

2020, 
 ultimul exercitiu financiar 

Cecurile de inovare pot fi eliberate domeniile de 
    

 
Subprogramul 
2.1) 

 

Furnizorii de servicii sunt 
specializare inteligenta.     

   unitati de cercetare de drept Categoriile de activitati eligibile sunt:     

   public - cercetare industriala 
- dezvoltare experimentala 
- studii de fezabilitate tehnica 
- protectia drepturilor de proprietate intelectuala conform 

specificatiilor proiectului 
- inovare de proces si organizationala in servicii 
- procurarea de servicii suport si de consultanta pentru 

inovare 

    

PAGINA 44 DIN 57 9 MARTIE 2017 

http://uefisc/


 
 

MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Ministerul Federal 

de Finanţe al 

Austriei 

Programul de 

Finanţare a 

Consultantei in 

Afaceri BAS Romania Susţine dezvoltarea si 

creşterea competitivitatii 

companiilor private din 

Romania prin co- 

finantarea costurilor 

pentru proiecte de 

consultanta efectuate de 

specialisti locali; 
- Sprijina dezvoltarea 

industriei locale a 

serviciilor de consultanta 

prin incurajarea firmelor 

romanesti in utilizarea 

consultantei in afaceri. 

Firme care activeaza in sectorul 

serviciilor, cat si al productiei 
Programul BAS co-finanteaza o gama foarte larga de 

proiecte de consultanta, ajutand la imbunatatirea 

performantei economice si la cresterea competitivitatii 

beneficiarilor. Sunt eligibile proiecte cum ar fi: 
- Restructurare / reorganizare; 
- Studii de fezabilitate; 
- Identificarea de parteneri comerciali si strategici; 
- Consultanta in dezvoltarea planului de afaceri; 
- Implementarea si perfectionarea sistemelor de 

management informational (MIS); 
- Consultanta in marketing; 
- Consultanta tehnica; 
- Audituri si bilanturi energetice; 
- Bilanturi de mediu; 
- Proiectarea si modernizarea liniilor de productie; 
- Alte servicii de consultanta. 

Maxim 10.000 

euro 

Minim 25% Depunere 
continua 

http://www. 
basromania 
.ro/informati 
on-for- 
enterprises 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 
re 

Uniunea 
Europeana 

Stagii de 
mobilitate 
internaţionale 
dedicate 
perfectionarii 
angajatiilor 
intreprinderilor 
mici si mijlocii 
europene 

(PROGRAMUL 
PROGRESS) 

Acordarea de sprijin 

financiar pentru stagii de 

mobilitate internaţionale 

dedicate perfectionarii 

angajatiilor 

intreprinderilor mici si 

mijlocii europene 

Intreprinderile mici si mijlocii 

Firmele mari pot avea numai rolul 

de gazda pentru angajatii unei 

intreprinderi 
Prin aceasta schema sunt asigurate cheltueilile de 

transport, cazare si diurna pentru schimburi de experienta 

in care: 
• ambele companii participante la schema primesc si trimit 

angajati in schimburi de experienta transfrontaliere 
• numai o companie isi trimite angajatii, iar cealalta 

companie are rolul de gazda. 

IMM-urile pot trimite si/sau pot primi maxim doi angajati. 

Programele de mobilitate se pot desfasura pe o perioada 

cuprinsa intre doua saptamani si doua luni. Acestea pot fi 

impartite in maxim patru vizite a cate minim o saptamana 

fiecare. 

Fiecare angajat poate primi o singura data sprijin 

financiar prin MobiliseSME si fiecare companie poate 

trimite la instruire maxim doua persoane. Nu exista limita 

cu privre la numarul de angajati pe care ii poate primi 

companiile gazda. 

Pentru a fi eligibili in cadrul acestei scheme, angajatii 

trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de calificare: 
• trebuie sa aiba minim cinci ani vechime (se 

calculeaza inclusiv vechimea de la locurile de 

munca anterioare) sau trebuie sa aiba minim trei 

ani vechime (se calculeaza inclusiv vechimea de la 

locurile de munca anterioare) si o diploma de 

absolvire a unui colegiu tehnic sau o diploma 

universitara. 
• trebuie sa fie angajat cu norma intreaga la un IMM, 

cu contract pe durata nedeterminata. 

Variabila 0% 30 iunie 2017 http://www. 
ptir.ro/?p=2 
464 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Uniunea 
Europeana 

Cerere de propuneri 

de proiecte 2017 

privind mob ilitatea 

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://ec.europa

.eu/social/main.j

sp?catId=629&l

angId=en&callI

d=504&furtherC

alls=yes 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

  
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

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.eur 
opa.eu/rese 
arch/partici 
pants/portal 
/desktop/en 
/opportuniti 
es/agrip/call 
s/agri-multi- 
2017.html# 
c,topics=cal 
lIdentifier/t/ 
AGRI- 
MULTI- 
2017/1/1/1/ 
default- 
group&call 
Status/t/For 
thcoming/1/ 
1/0/default- 
group&call 
Status/t/Op 
en/1/1/0/def 
ault- 
group&call 
Status/t/Clo 
sed/1/1/0/d 
efault- 
group&+ide 
ntifier/desc 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

  
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

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.eur 
opa.eu/rese 
arch/partici 
pants/portal 
/desktop/en 
/opportuniti 
es/agrip/call 
s/agri- 
simple- 
2017.html# 
c,topics=cal 
lIdentifier/t/ 
AGRI- 
SIMPLE- 
2017/1/1/1/ 
default- 
group&call 
Status/t/For 
thcoming/1/ 
1/0/default- 
group&call 
Status/t/Op 
en/1/1/0/def 
ault- 
group&call 
Status/t/Clo 
sed/1/1/0/d 
efault- 
group&+ide 
ntifier/desc 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

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.e 
uropa.eu/re 
search/parti 
cipants/port 
al/desktop/ 
en/opportun 
ities/h2020/ 
calls/h2020 
-rur-2016- 
2017.html# 
c,topics=cal 
lIdentifier/t/ 
H2020- 
RUR-2016- 
2017/1/1/1/ 
default- 
group&call 
Status/t/For 
thcoming/1/ 
1/0/default- 
group&call 
Status/t/Op 
en/1/1/0/def 
ault- 
group&call 
Status/t/Clo 
sed/1/1/0/d 
efault- 
group&+ide 
ntifier/desc 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanţi eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contribuţia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informaţii 
suplimenta 

re 

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.e 
uropa.eu/re 
search/parti 
cipants/port 
al/desktop/ 
en/opportun 
ities/h2020/ 
calls/h2020 
-sc6-cult- 
coop-2016- 
2017.html# 
c,topics=cal 
lIdentifier/t/ 
H2020- 
SC6-CULT- 
COOP- 
2016- 
2017/1/1/1/ 
default- 
group&call 
Status/t/For 
thcoming/1/ 
1/0/default- 
group&call 
Status/t/Op 
en/1/1/0/def 
ault- 
group&call 
Status/t/Clo 
sed/1/1/0/d 
efault- 
group&+ide 
ntifier/desc 
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MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
aloarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

Uniunea 
Europeana 

Sprijin pentru 

realizarea de 

conţinut in proiecte 
individuale - film 

(PROGRAMUL 

EUROPA CREATIVA, 

SUBPROGRAMUL 

MEDIA) 

Imbunatatirea capacitatii 

producatorilor din sectorul 
audiovizualului de a 

realiza proiecte 

audiovizuale europene 

care sa aiba potentialul de 

a circula in Uniune si in 

afara acesteia, precum si 

de a facilita realizarea de 

coproductii europene si 

internationale, inclusiv de 

televiziune. 

Societati europene ale caror 

activitati contribuie la atingerea 

obiectivelor subprogramului 

MEDIA, in special societati 

europene de productie 

audiovizuala. 

Sunt eligibile activitatile de realizare a urmatoarelor tipuri 

de opere audiovizuale: 

• lungmetraje, filme de animatie si documentare 

artistice cu durata de minimum 60 de minute, 

destinate in principal lansarii in cinematografe; 
• 

- proiecte de fictiune (unice sau seriale) cu 

durata totala de minimum 90 de minute, de 

animatie (unice sau seriale) cu durata totala de 

minimum 24 de minute si documentare creative 

(unice sau seriale) cu durata totala de minimum 

50 de minute, destinate in principal difuzarii 

televizate; 
• 

- proiecte de fictiune care dureaza sau ofera 

utilizatorului o experienta de minimum 90 de 

minute in total, filme de animatie care dureaza 

sau ofera utilizatorului o experienta de minimum 

24 de minute in total si documentare creative 

care dureaza sau ofera utilizatorului o experienta 

de minimum 50 de minute in total, destinate in 

principal exploatarii pe platforme digitale. 

Conditiile privind experienta minima oferita 

utilizatorului nu se aplica in cazul formatelor 

neliniare (de exemplu, realitatea virtuala). 

Platformele digitale se adreseaza urmatoarelor tipuri de 

proiecte: filme de animatie, documentare creative si 

proiecte de fictiune concepute pentru dispozitive cu 

ecrane multiple, proiecte interactive, seriale web liniare si 

neliniare, precum si proiecte narative de realitate virtuala. 

60 000 euro in 

cazul creatiilor 

de animatie; 

25 000 euro in 

cazul 

documentar elor 
creative; 

50 000 euro in 

cazul creatiilor 

de fictiune al 

caror buget de 

productie este 

estimat la cel 

putin 1,5 

milioane euro; 

30 000 euro in 

cazul creatiilor 

de fictiune al 

caror buget de 

productie este 

estimat la mai 

putin de 1,5 

milioane euro. 

-  20 aprilie 2017 https://eacea.ec

.europa.eu/creat

ive-

europe/funding/

support-for-

development-

single-project-

2017_en 
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Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanţi eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

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.i 
nterreg- 
danube.eu/r 
elevant- 
documents/ 
programme 
-main- 
documents 

PAGINA 53 DIN 57 9 MARTIE 2017 

http://www.i/


 
 

MUNICIPIUL FAGARAS 

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

Programului 

 
Solicitanti eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

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 

Cluştere 

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.eur 
opa.eu/rese 
arch/partici 
pants/portal 
/desktop/en 
/opportuniti 
es/cosme/in 
dex.html#c, 
calls=CallId 
entifier.Stat 
us/t/FORTH 
COMING/1/ 
1/0&CallIde 
ntifier.Statu 
s/t/OPEN/1/ 
1/0&CallIde 
ntifier.Statu 
s/t/CLOSE 
D/0/1/0&+P 
lannedOpe 
ningDate/as 
c 
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Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanţi eligibili 

  
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

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. 
erasmusplu 
s.ro/oportun 
itati-finantare 

http://eacea 
.ec.europa. 
eu/erasmus-
plus/funding-en 
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PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanţi eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

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. 
europa- 
creativa.eu/ 
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PROGRAME ADRESATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Finanţator 

 

Program de 

finanţare 

 
Obiectivul 

programului 

 
Solicitanţi eligibili 

 
Activitati eligibile 

 
Valoarea 
grantului 

Contributia 
beneficiaru 

lui 

 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta 

re 

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

.eu/research/par

ticipants/portal/

desktop/en/opp

ortunities/h2020

/master_calls.ht

ml 
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