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1.  Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 

2.  Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 

3.  Programul Operațional Competitivitate (POC) 

4.  Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

5.  Programul de finanţare a consultanței în afaceri (BAS) 

6.  Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și 

mijlocii (COSME) 

7.  Erasmus+ 

8.  Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii 

(FNGCIMM SA - IFN) 

Surse de finanţare destinate societăţilor comerciale   

În perioada următoare vor fi lansate mai multe apeluri de proiecte în opt programe de 

finanțare, după cum urmează: 

1. Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 a fost elaborat 

pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul 

de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul 

de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. POIM finanţează activităţi din patru 

sectoare: infrastructură de transport, protecţia mediului, managementul 

riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică. 

În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe 

Prioritare. POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 miliarde euro; 

2. Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 își propune ca obiectiv 

general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de 

viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului 

de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a 
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regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și 

să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 

Aceste obiective sunt transpuse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență 

tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro; 

3. Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să 

răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității 

economice, în special în ceea ce privește două axe prioritare (a) sprijinul 

insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura 

subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându-se astfel 

ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de 

natură să antreneze creștere și sustenabilitate. Pachetul financiar total pentru 

programul operațional este stabilit la suma de 1,3 miliarde euro; 

4. Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) susţine finanţarea a 14 

măsuri de dezvoltare rurală cu o alocare financiara de 9,363 miliarde euro 

PNDR pentru sprijinirea strategică a următoarelor obiective: restructurarea şi 

creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole, gestionarea durabilă a resurselor 

naturale și combaterea schimbărilor climatic, diversificarea activităţilor 

economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi 

serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale;  

5. Programul de finanţare a consultanței în afaceri (BAS) este administrat de 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) şi are ca scop 

încurajarea societăţilor private mici şi mijlocii în utilizarea consultanţei în 

afaceri şi, în acelaşi timp, sublinierea importanţei şi beneficiile utilizării 

serviciilor de consultanţă pentru creşterea competitivitătii şi dezvoltarea 

durabilă a afacerilor în sectorul privat. În România, Programul BAS a fost 

înfiinţat în 2006, fiind finanţat de Ministerul Federal de Finanțe al Austriei; 

6. Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici 

și mijlocii (COSME) urmărește următoarele obiective generale: a) 

îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțarea sub formă de capitaluri proprii 

și datorii; un mecanism de capitaluri proprii pentru investițiile din faza de 

creștere, precum și un mecanism de garantare a împrumuturilor care va oferi 

IMM-urilor servicii directe sau indirecte de partajare a riscurilor cu intermediari 

financiari pentru a acoperi împrumuturile; b) îmbunătățirea accesului la piețe, 

atât pe teritoriul Uniunii Europene, cât și la nivel mondial; furnizarea unor 

servicii de sprijin pentru întreprinderi orientate înspre creșterea economică 

prin intermediul Rețelei întreprinderilor europene pentru a facilita extinderea 

activității atât pe piața unică, cât și în afara UE; c) promovarea 

antreprenoriatului: activitățile vor include dezvoltarea competențelor și a 

atitudinilor antreprenoriale, în special în rândul noilor antreprenori, al tinerilor 

și al femeilor. COSME are un buget de 2,3 miliarde euro;  
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7. Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și 

sport în perioada 2014-2020. Cu un buget total de 14,7 miliarde euro, Erasmus+ 

își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității 

(capacității de inserție profesională) prin oferirea unor  oportunități de 

educație, formare și activități de tineret sau sport;  

8. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi 

Mijlocii (FNGCIMM SA - IFN) a fost înfiinţat în decembrie 2001 prin H.G. nr. 

1211/2001 în scopul susţinerii activităţilor întreprinzătorilor (IMM-uri, societăţi 

cooperatiste şi persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice 

potrivit legii). FNGCIMM SA - IFN facilitează accesul la finanţări prin acordarea 

de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci 

comerciale sau din alte surse. Ca societate pe acţiuni, având drept unic 

acţionar statul român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, FNGCIMM 

SA - IFN este un instrument al Guvernului României pentru implementarea 

politicilor sale de sprijinire a dezvoltării acestui sector ce constituie o 

prioritate a politicii economice şi sociale a Guvernului României. 

 

1. PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE (POIM) 2014-2020 

1.1. AXA PRIORITARĂ 6, OBIECTIVUL SPECIFIC 6.1 - PRODUCŢIE 

Obiectivul 

programului 

 

Promovarea de acţiuni orientate spre creşterea producţiei de 

energie regenerabilă, cu accent pe resursele regenerabile mai 

puţin exploatate, respectiv: biomasă, biogaz şi geotermie, 

dar şi acţiuni de sprijin pentru întărirea reţelei de distribuţie 

pentru a prelua energie produsă din surse regenerabile. 

Solicitanţi eligibili • Unităţi administrativ-teritoriale; 

• Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară; 

• Societăti comerciale care au ca activitate producerea de 

energie în scopul comercializării. 

Valoarea finanţării • Maximum 50.000.000 euro (valoarea eligibilă totală a 

proiectului); 

• Maximum 15.000.000 euro (valoarea finanțării din fonduri 

europene). 

Activităţi eligibile  

 

• Realizarea și/sau modernizarea capacității de producție a 

energiei electrice și/sau termice din biomasă și biogaz; 

• Realizarea și/sau modernizarea capacității de producție a 

energiei termice pe bază de energie geotermală. 

Co-finanţarea • 2% din costurile eligibile ale proiectului pentru 
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beneficiarului beneficiarii unități administrativ-teritoriale;  

• 20% din costurile eligibile ale proiectului pentru 

beneficiarii microîntreprinderi și întreprinderi mici;  

• 30% din costurile eligibile ale proiectului, pentru 

beneficiarii întreprinderi mijlocii;  

• 40% din costurile eligibile ale proiectului pentru 

beneficiarii întreprinderi mari. 

Lansare apel de 

proiecte/ Termen 

limită pentru 

depunerea 

proiectelor 

Ianuarie 2016 (depunere continuă/ sesiuni de proiecte) 

1.2. AXA PRIORITARĂ 6, OBIECTIVUL SPECIFIC 6.1 – DISTRIBUȚIE 

Obiectivul 

programului 

 

Extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei 

electrice, prin lucrări de întărire a rețelei electrice în amonte 

de punctul de racordare a capacităților de producție 

suplimentare. 

Solicitanţi eligibili Operatorii de distribuție/ transport a energiei electrice care 

preiau energie produsă din resurse regenerabile de energie. 

Valoarea finanţării • Maximum 50.000.000 euro (valoarea eligibilă totală a 

proiectului); 

• Maximum 3.000.000 euro (valoarea finanțării din fonduri 

europene). 

Activităţi eligibile  

 

• Modernizarea rețelelor de distribuție energie electrică cu 

o tensiune nominală de până la 110 Kv; 

• Extinderea rețelelor de distribuție energie electrică cu o 

tensiune nominală de până la 110 kV; 

• Alte activități/ echipamente decât cele de mai sus pot fi 

considerate eligibile numai dacă solicitantul dovedește 

faptul că sunt absolut necesare în vederea implementării 

sistemelor de monitorizare a consumului de energie în 

industrie, în conformitate cu obiectivele specifice ale 

sectorului de distribuție. 

Co-finanţarea 

beneficiarului 

0% 
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Lansare apel de 

proiecte/ Termen 

limită pentru 

depunerea 

proiectelor 

Ianuarie 2016 (depunere continuă/ sesiuni de proiecte) 

1.3. AXA PRIORITARĂ 6, OBIECTIVUL SPECIFIC 6.2. 

Obiectivul 

programului 

 

• Reducerea consumului de energie la consumatorii 

industriali; 

• Promovarea de acțiuni orientate spre implementarea de 

sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la 

consumatorii industriali. 

Solicitanţi eligibili Societățile comerciale din industrie, mari consumatoare de 

energie (cu consumuri de peste 1.000 tep/an), pentru care 

este necesară implementarea unor sisteme de monitorizare în 

vederea identificării rapide de soluții pentru reducerea 

consumurilor tehnologice și pentru care trebuie să existe un 

instrument de cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării 

măsurilor de creștere a eficienței energetice. 

Valoarea finanţării Maximum 200.000 euro (valoarea finanțării din fonduri 

europene) 

Activităţi eligibile  

 

Achiziționarea de: 

• Instalații/echipamente necesare realizării de sisteme de 

monitorizare a consumului de energie la întreprinderi din 

industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, în scopul 

de reducere imediată a pierderilor și cuantificarea 

potențialului de economisire și de localizare a punctelor 

de aplicare pentru maximizarea eficienței pentru măsurile 

de creștere a eficienței energetice ce pot fi aplicate 

ulterior consumatorului; 

• Sisteme de monitorizare (hardware și software): senzori 

pentru instrumente de măsură și/sau instrumente de 

măsură și dispozitive de control pentru date de proces 

industrial; 

• RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare date 

din proces industrial sau din câmp, sistem de comunicare 

date; 

• Stație master (stația la care ajung toate comunicațiile și 
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care este legată de toate echipamentele și subsistemele); 

• Sistem computerizat de prelucrare a datelor, 

recomandare a unor soluții sau acțiuni și/sau optimizarea 

acestor acțiuni; 

• Alte echipamente. 

Co-finanţarea 

beneficiarului 

• 20% din costurile eligibile ale proiectului pentru 

beneficiarii microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

• 30% din costurile eligibile ale proiectului, pentru 

beneficiarii întreprinderi mijlocii; 

• 40% din costurile eligibile ale proiectului pentru 

beneficiarii întreprinderi mari. 

Lansare apel de 

proiecte/ Termen 

limită pentru 

depunerea 

proiectelor 

Ianuarie 2016 (depunere continuă/ sesiuni de proiecte) 

1.4. AXA PRIORITARĂ 6, OBIECTIVUL SPECIFIC 6.4. 

Obiectivul 

programului 

 

• Creșterea economiilor în consumul de energie primară 

produsă în sisteme de cogenerare de înalta eficiență; 

• Promovarea de acțiuni de reducere a emisiilor de carbon 

și de creștere a eficienței energetice prin instalarea de 

noi capacități/ modernizarea capacităților de cogenerare 

de înaltă eficiență. 

Solicitanţi eligibili • Societățile comerciale din industrie care înregistrează 

consumuri energetice de peste 200 tep/an și care pot 

dovedi un necesar util de energie termică pentru 

procesele industriale cu o durată de minimum 4.000 h/an; 

• Reprezentantul desemnat al unui parc industrial care 

înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an și 

care poate dovedi un necesar util de energie termică 

pentru procesele industriale cu o durată de minimum 

4.000h/an, pentru investițiile privind producția de energie 

prin cogenerare de înaltă eficiență. 

Valoarea finanţării • Maximum 50.000.000 euro (valoarea eligibilă totală a 

proiectului); 

• Maximum 6.000.000 euro (valoarea finanțării din fonduri 

europene). 
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Activităţi eligibile  

 

• Realizarea/ modernizarea centralelor electrice de 

cogenerare de înaltă eficiență (maximum 8 MWe) pe gaz 

natural și biomasă la nivelul întreprinderilor; 

• Realizarea/ modernizarea centralelor electrice de 

cogenerare de înaltă eficiență care utilizează gaze 

reziduale provenite din procese industriale la nivelul 

întreprinderilor. 

Co-finanţarea 

beneficiarului 

• 20% din costurile eligibile ale proiectului pentru 

beneficiarii microîntreprinderi  și întreprinderi mici; 

• 30% din costurile eligibile ale proiectului, pentru 

beneficiarii întreprinderi mijlocii; 

• 40% din costurile eligibile ale proiectului pentru 

beneficiarii întreprinderi mari. 

Lansare apel de 

proiecte/ Termen 

limită pentru 

depunerea 

proiectelor 

Ianuarie 2016 (depunere continuă/ sesiuni de proiecte) 

1.5. AXA PRIORITARĂ 4, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.1. 

Obiectivul 

programului 

Protejarea și refacerea biodiversității și a solurilor și 

promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 

2000 și de infrastructură ecologică. 

Solicitanţi eligibili Institute de cercetare/ Universităţi/ ONG-uri/ Custozi/ 

Administratori ai ariilor natural protejate/ Autorități ale 

administrației publice centrale/locale. 

Valoarea finanţării • Maximum 50.000.000 euro (valoarea eligibilă totală a 

proiectului); 

• Valoarea finanțării din fonduri europene nu va fi precizată 

în ghidul solicitantului. 

Activităţi eligibile  

 

• Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri 

de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile 

naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) 

și pentru speciile de interes comunitar neacoperite de 

proiectele anterioare (prevăzute în OUG Nr. 57/2007, cu 

modificările ulterioare); 

• Implementarea planurilor de management / seturilor de 
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măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile 

naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar 

aprobate (inclusiv cele situate în mediul marin); 

• Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a 

biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi evaluarea 

speciilor şi habitatelor, inclusiv a speciilor invazive etc.). 

Co-finanţarea 

beneficiarului 

0% 

Lansare apel de 

proiecte/ Termen 

limită pentru 

depunerea 

proiectelor 

Ianuarie 2016 (depunere continuă/ sesiuni de proiecte) 

 

2. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 

AXA PRIORITARĂ 1, PRIORITATEA DE INVESTIŢII PI 2.1 

 

Obiectivul 

programului 

Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii 

competitive identificate în Strategia Națională de 

Competitivitate și Planurile de Dezvoltare Regională. 

Solicitanţi eligibili Societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în 

categoria microîntreprinderilor, înființate cel mai târziu la 1 

ianuarie 2014, care au avut cel puțin un angajat cu normă 

întreagă în această perioadă. 

Valoarea finanţării Între 25.000 euro și 200.000 euro (valoarea eligibilă a 

proiectului) 

Activităţi eligibile  

 

• Lucrări de construire/extindere/modernizare a spațiilor 

de producție/prestare de servicii ale 

microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale 

aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu 

gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);  

• Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, 

instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, 

birotică, de natura mijloacelor fixe; 

• Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în 

scopul obținerii unei economii de energie, precum și 
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sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de 

energie pentru eficientizarea activităților pentru care a 

solicitat finanțare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a 

proiectului; 

• Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci 

comerciale, programe informatice, alte drepturi și active 

similare; 

• Investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea 

activității și a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv 

instrumente de comercializare on-line. 

Co-finanţarea 

beneficiarului 

0% 

Lansare apel de 

proiecte/ Termen 

limită pentru 

depunerea 

proiectelor 

Martie 2016 

 

3. PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 

AXA PRIORITARĂ 1, Acțiunea 1.2.1 

 

Obiectivul 

programului 

Realizarea de produse, tehnologii/procese și/sau servicii noi 

sau semnificativ îmbunătățite. 

Solicitanţi eligibili • Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off: 

întreprindere înființată în baza legii 31/1990, care 

înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul 

depunerii proiectului; 

• Spin-off-uri: întreprinderi care urmează să se înființeze pe 

baza unui rezultat obținut în organizații de cercetare de 

drept public (instituție de CD sau de învățământ superior). 

Valoarea finanţării Maximum 840.000 lei și nu poate depăși echivalentul în lei a 

200.000 euro 

Activităţi eligibile  

 

Activități de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială 

și/sau dezvoltare experimentală): 

• Achiziția de servicii pentru cercetare-dezvoltare 

(cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală) 
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• Achiziția de servicii de consultanță pentru inovare 

referitoare la: asistența tehnologică; transfer tehnologic;  

• Achiziția, protecția și comercializarea drepturilor de 

proprietate industrială; 

• Utilizarea standardelor; 

• Achiziția de servicii suport pentru inovare referitoare la: 

încercări și testări în laboratoare de specialitate; 

marcarea calității, testare și certificare; studii de piață; 

• Activități pentru introducerea în producție și realizare 

produs/ proces/ tehnologie/ serviciu; 

• Activități de procurare de materii prime și materiale 

necesare realizării proiectului (pentru activități de 

cercetare dezvoltare și activități de introducere în 

producție și realizare produs/ proces/ 

tehnologie/serviciu); 

• Activități de informare și publicitate privind proiectul; 

• Activități pentru înființarea și înregistrarea spin-off-urilor. 

Co-finanţarea 

beneficiarului 

Minimum 10% 

Lansare apel de 

proiecte/ Termen 

limită pentru 

depunerea 

proiectelor 

Apel de proiecte cu depunere continuă 

 

4. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Submăsura 4.3 

 

Obiectivul 

programului 

• Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 

infrastructurii agricole și silvice; 

• Componența – infrastructura de acces silvică. 

Solicitanţi eligibili • Persoane juridice de drept privat/alte forme de 

organizare; 

• Proprietari de pădure și/sau asociațiile acestora, 

constituite conform legislației în vigoare; 

• Unități administrativ - teritoriale și/sau asociații ale 

acestora, proprietari de pădure, constituite conform 

legislației în vigoare; 

• Administratorul fondului forestier proprietate publică a 
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statului, constituit conform legislației în vigoare. 

Valoarea finanţării Maximum 1.500.000 euro/proiect  

 

Activităţi eligibile  

 

Cheltuieli pentru construcția, extinderea și/sau modernizarea 

drumurilor forestiere. 

Co-finanţarea 

beneficiarului 

0% 

Lansare apel de 

proiecte/ Termen 

limită pentru 

depunerea 

proiectelor 

Apel nelansat  

 

5. PROGRAMUL DE FINANȚARE A CONSULTANȚEI ÎN AFACERI BAS ROMÂNIA 

MINISTERUL FEDERAL DE FINANȚE AL AUSTRIEI 

 

Obiectivul 

programului 

• Susține dezvoltarea și creșterea competitivității 

companiilor private din România prin cofinanțarea 

costurilor pentru proiecte de consultanță efectuate de 

specialiști locali; 

• Sprijină dezvoltarea industriei locale a serviciilor de 

consultanță prin încurajarea firmelor românești în 

utilizarea consultanței în afaceri. 

Solicitanţi eligibili Firme care activează în sectorul serviciilor, cât și al 

producției. 

Valoarea finanţării Maximum 10.000 euro 

Activităţi eligibile  

 

• Restructurare/ reorganizare; 

• Studii de fezabilitate; 

• Identificarea de parteneri comerciali și strategici; 

• Consultanță în dezvoltarea planului de afaceri; 

• Implementarea și perfecționarea sistemelor de 

management informațional (MIS); 

• Consultanță în marketing; 

• Consultanță tehnică; 

• Audituri și bilanțuri energetice; 
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• Bilanțuri de mediu; 

• Proiectarea și modernizarea liniilor de producție; 

• Alte servicii de consultanță. 

Co-finanţarea 

beneficiarului 

Minimum 25% 

Lansare apel de 

proiecte/ Termen 

limită pentru 

depunerea 

proiectelor 

Depunere continuă 

 

6. PROGRAMUL DE COMPETITIVITATE PENTRU ÎNTREPRINDERI ȘI IMM-URI - 

COSME (UNIUNEA EUROPEANĂ) 

 

Obiectivul 

programului 

Reducerea decalajelor de pe piață în ceea ce privește 

furnizarea de finanțări a IMM-urilor. 

Solicitanţi eligibili • Întreprinderi mici și mijlocii; 

• Clustere; 

• Autorități publice. 

Valoarea finanţării Variabilă 

Activităţi eligibile  

 

• Garanții la împrumuturile pentru IMM-urile care au 

dificultăți în obținerea de împrumuturi din sistemul 

bancar; 

• Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizează 

investiții pentru IMM-urile aflate în stadiul de extindere și 

creștere; 

• Informații practice gratuite și servicii directe pentru 

firmele ce caută parteneri, finanțare, informații despre 

noile piețe sau despre legislația sau programele UE; 

• Acțiuni de cooperare în rețea sau de schimb de experiență 

pentru cei ce elaborează politicile relevante, având ca 

scop reducerea poverii administrative asupra IMM-urilor și 

îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru afaceri; 

• Stabilirea de elemente de referință și realizarea de studii 

pentru îmbunătățirea cunoștințelor și monitorizării 

sectoarelor industriale la nivel european sau global, sau a 
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politicilor în domeniul IMM-urilor din Europa. 

Co-finanţarea 

beneficiarului 

Variabilă 

Lansare apel de 

proiecte/ Termen 

limită pentru 

depunerea 

proiectelor 

2016 

 

7. PROGRAMUL ERASMUS+ (Uniunea Europeană) 

 

Obiectivul 

programului 

Îmbunătățirea șanselor de angajare ale tinerilor prin 

dobândirea de competențe suplimentare apreciate de 

angajatori, precum și îmbunătățirea competențelor 

lingvistice. 

Solicitanţi eligibili • Autorități publice 

• Companii/întreprinderi; 

• Instituții publice/private; 

• Instituții școlare; 

• Instituții universitare; 

• Organizații Non-guvernamentale. 

Valoarea finanţării Variabilă 

Activităţi eligibile  

 

Acțiuni gestionate de Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale: 

• Proiecte de mobilitate; 

• Parteneriate strategice; 

• Dialogul structurat - Întâlniri ale tinerilor cu responsabilii 

politicilor de tineret.  

Acțiuni gestionate de Agenția Executivă pentru Educație, 

Audiovizual si Cultură de la Bruxelles: 

• „Alianțele cunoașterii”; 

• „Alianțele competențelor sectoriale”; 

• Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul 

tineretului. 
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Co-finanţarea 

beneficiarului 

Variabilă 

Lansare apel de 

proiecte/ Termen 

limită pentru 

depunerea 

proiectelor 

2016  

 

8. PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU BENEFICIARII PROIECTELOR ÎN DOMENII 

PRIORITARE PENTRU ECONOMIA ROMÂNEASCĂ, FINANȚATE DIN 

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UNIUNII EUROPENE ALOCATE ROMÂNIEI. 

FONDUL NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI 

MICI ȘI MIJLOCII 

 

Obiectivul 

programului 

Accelerarea absorbției fondurilor europene prin asigurarea 

resurselor financiare și prin garantarea împrumuturilor 

necesare pentru cofinanțarea proiectelor. 

Solicitanţi eligibili Entități care implementează proiecte finanțate din 

instrumente structurale ale Uniunii Europene: 

• Unități administrativ-teritoriale; 

• Instituții de învățământ superior de drept public 

acreditate; 

• Instituții de cercetare-dezvoltare de drept public 

acreditate; 

• Operatori regionali/locali de servicii de alimentare cu apă 

și canalizare. 

Valoarea finanţării Finanțarea garantată poate fi de maximum 15% din valoarea 

totală a proiectului exclusiv dobânzile și comisioanele 

bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza 

contractului de credit. 

Activităţi eligibile  

 

Accelerarea absorbției fondurilor europene prin asigurarea 

resurselor financiare și prin garantarea împrumuturilor 

necesare pentru cofinanțarea proiectelor. 

Entități care implementează proiecte finanțate din 

instrumente structurale ale Uniunii Europene: 
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• Unități administrativ-teritoriale; 

• Instituții de învățământ superior de drept public 

acreditate; 

• Instituții de cercetare-dezvoltare de drept public 

acreditate; 

• Operatori regionali / locali de servicii de alimentare cu 

apă și canalizare.  

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru 

întreprinderi Mici și Mijlocii (FNGCIMM) este mandatat să 

emită garanții în numele și în contul statului pentru 

finanțatorii care acordă credite destinate implementării 

proiectelor. 

Co-finanţarea 

beneficiarului 

- 

Lansare apel de 

proiecte/ Termen 

limită pentru 

depunerea 

proiectelor 

- 
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Editori 

Departamentul de Fonduri Structurale reuneşte experienţa avocaţilor Ţuca Zbârcea & 

Asociaţii în ceea ce priveşte asistenţa tehnică în domenii precum managementul 

proiectelor finanţate din fonduri publice, achiziţiile publice, proiectele de mediu, 

infrastructura, ajutoare de stat/concurenţă, reprezentarea în faţa instanţelor de judecată 

a părţilor în legătură cu litigii survenite în cadrul proiectelor finanţate din fonduri 

europene, precum şi asistenţa şi reprezentarea autorităţilor de management ori 

participanţilor în diverse proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 

Atuurile firmei în ceea ce priveşte consultanţa în domeniul fondurilor structurale sunt 

existenţa departamentelor specializate pe fiecare program operaţional, competenţele 

extinse ale echipei de avocaţi şi de consultanţi, cunoaşterea aprofundată a mecanismului 

de funcţionare instituţional, a principiilor şi rigorilor necesare pentru implementarea cu 

succes a proiectelor. Expertiza Departamentului de Fonduri Structurale este acordarea de 

consultanţă necesară obţinerii finanţării şi implementării proiectelor finanţate în cadrul 

programelor amintite, începând cu redactarea cererilor de finanţare pînă la redactarea 

rapoartelor finale de proiect, asistând clienţii în toate etapele proiectelor finanţate din 

fonduri europene.  
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Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă juridică cu caracter definitiv, care se va 

solicita conform fiecărei probleme legale în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Legislativ, vă 

rugăm să contactaţi avocaţii sus-menţionaţi. 
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