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Schemele de finanœare nerambursabilå din bugetul Uniunii Europene sunt destinate entitåœilor publice æi/sau
private, în funcœie de specificul fiecårui program. Pentru a beneficia de finanœare din partea Uniunii Europene,
aceste entitåœi trebuie så îndeplineascå toate condiœiile menœionate în Apelul pentru propuneri de proiecte æi în
Ghidul solicitanœilor, publicate de cåtre Autoritatea Contractantå pentru fiecare program în momentul lansårii
acestuia: trebuie så se încadreze în categoriile de solicitanœi eligibili, så propunå activitåœi eligibile, care så fie
derulate într-una dintre zonele geografice eligibile æi så aibå capacitatea de a asigura din alte surse decât bugetul
Uniunii Europene co-finanœarea necesarå pentru proiectul propus.
Cererea de finanœare poate fi depuså numai în perioada în care este deschis Apelul pentru propuneri de proiecte.
Solicitantul trebuie så completeze cererea de finanœare, så anexeze toate documentele cerute æi så trimitå acest
pachet pânå la termenul limitå la adresa menœionatå în Apelul pentru propuneri.
Ca regulå generalå, cererile scrise de mânå æi/sau trimise prin alte mijloace sau la alte adrese decât cele
menœionate în Ghidul solicitanœilor vor fi respinse.

NOTÅ:

Aceastå publicaœie reprezintå o scurtå prezentare a Schemelor de finanœare nerambursabilå æi a liniilor de
creditare (în ultimul caz numai pentru IMM-uri - întreprinderi mici æi mijlocii) care urmeazå så fie deschise pentru
depunerea de cereri de finanœare în anul 2005 sau sunt deja lansate de la începutul anului æi încå deschise.
Aceste Scheme sunt finanœate prin Phare, Sapard æi programele comunitare. Pe parcursul anului 2005, ar putea
fi aprobate æi lansate alte Scheme, care nu sunt incluse în tabelul de la pagina 3.
Fiæele incluse în broæurå pot fi folosite numai în scop informativ. În vederea solicitårii de finanœare, trebuie folosite
documentele incluse în Apelul pentru propuneri de proiecte publicat de cåtre Autoritatea Contractantå pentru
programul respectiv.
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CUM SA obt, ii
finant, are de la
uniunea europeana
2005
INTRODUCERE
În calitate de œarå în curs de aderare, România beneficiazå anual din partea Uniunii Europene de o
asistenœå financiarå substanœialå, care sprijinå eforturile sale în pregåtirea pentru aderare. Asistenœa
UE este canalizatå prin urmåtoarele instrumente financiare: Phare, Ispa, Sapard, precum æi

programe comunitare æi multi-œarå. În 2005, fondurile alocate sunt de aproximativ 900 milioane
Euro.

Phare (Poland Hungary Aid for Reconstruction of the Economy - Polonia Ungaria Ajutor pentru
Reconstrucœia Economiei) are trei obiective principale:
• consolidarea administraœiei publice æi a instituœiilor pentru ca acestea så poatå funcœiona
eficient în cadrul Uniunii (dezvoltare instituœionalå);
•
•

sprijinirea efortului investiœional de aliniere a activitåœilor industriale æi a infrastructurii la
standardele UE (investiœii pentru sprijinirea aplicårii legislaœiei comunitare);
promovarea dezvoltårii regiunilor mai puœin avansate (investiœii în coeziune economicå æi
socialå).

Ispa (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession - Instrumentul pentru Politici Structurale
de Pre-Aderare) finanœeazå proiecte majore de infrastructurå în domeniul transporturilor æi al
protecœiei mediului.
Obiectivele Ispa sunt:
• sprijinirea României în vederea alinierii standardelor de mediu la cele ale Uniunii
Europene;
• extinderea æi conectarea reœelelor de transport proprii cu cele trans-europene;
• familiarizarea cu politicile æi procedurile aplicate Fondurilor Structurale æi de Coeziune ale
Uniunii Europene.

În domeniul protecœiei mediului, Ispa se concentreazå pe “investiœii masive” (legate de directivele
de mediu, a cåror implementare solicitå costuri foarte mari). Ele se referå la urmåtoarele domenii:
rezerva de apå potabilå, tratarea apelor reziduale, administrarea deæeurilor solide æi a celor
periculoase æi respectiv poluarea aerului.
În domeniul transporturilor, Ispa acordå prioritate investiœiilor legate de integrarea sistemului
românesc de transporturi în cel al Uniunii Europene æi în reœelele trans-europene. De asemenea, se
acordå prioritate îmbunåtåœirii legåturilor cu alte œåri candidate sau cu noile State Membre, precum
æi eliminårii lacunelor din sistemul naœional de transporturi. Ispa finanœeazå dezvoltarea cåilor ferate,
a æoselelor, a cåilor de navigaœie æi a aeroporturilor.
Detalii despre implementarea programului Ispa æi a proiectelor finanœate în cadrul acestui program
în România sunt disponibile într-o fiæå de program pe www.infoeuropa.ro în cadrul rubricii “Publicaœii
æi resurse” => “Publicaœii”.
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Sapard (Special Pre-Accession Programme for Agriculture æi Rural Development - Programul
Special de Pre-aderare pentru Agriculturå æi Dezvoltare Ruralå) sprijinå œårile candidate în
abordarea reformei structurale din sectorul agricol æi din alte domenii legate de dezvoltarea ruralå,
precum æi în implementarea legislaœiei Uniunii Europene referitoare la Politica Agricolå Comunå.
România a identificat patru måsuri prioritare care så fie finanœate în cadrul acestui program:
• îmbunåtåœirea activitåœilor de prelucrare æi comercializare a produselor agricole æi
piscicole;
•
•
•

dezvoltarea æi îmbunåtåœirea infrastructurii rurale;
dezvoltarea economiei rurale;
dezvoltarea resurselor umane.

Programele comunitare reprezintå un set de programe adoptate de cåtre Uniunea Europeanå,
pentru o perioadå de mai mulœi ani, pentru a promova cooperarea între Statele Membre în diferite
domenii specifice legate de politicile Uniunii. Destinate, în principiu, exclusiv Statelor Membre,
aceste programe au fost deschise treptat participårii œårilor candidate în scopul de a sprijini
pregåtirea acestora pentru aderare.
Fiecare œarå trebuie så contribuie din resursele proprii la bugetul general al fiecårui program la care
participå. Finanœarea pe care o œarå o primeæte în cadrul acestor programe depinde de calitatea
propunerilor de proiecte depuse de proprii solicitanœi, care intrå în concurenœå cu proiecte depuse
de solicitanœi din toate œårile participante la program.
România participå la o serie de programe comunitare, precum Programul Cadru 6 pentru cercetare
æi dezvoltare, Leonardo da Vinci, Socrates æi Tineret/Youth – în domeniul educaœiei æi pregåtirii
profesionale, Egalitatea de gen, Combaterea Excluderii Sociale æi Combaterea discriminårii – în
sectorul social etc.
România participå æi beneficiazå, de asemenea, æi de asistenœå prin intermediul mai multor
programe Phare multi-œarå æi orizontale, precum TAIEX (Biroul de Asistenœå Tehnicå pentru
Schimbul de Informaœii), Facilitatea de finanœare a întreprinderilor mici æi mijlocii, SIGMA (Sprijin
pentru Îmbunåtåœirea Guvernårii æi a Managementului Public), Programul privind Securitatea
Nuclearå æi Programul Phare pentru micro-proiecte.
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Societåœi cooperatiste

Reforma instituœionalå în sectorul protecœiei persoanelor
cu dizabilitåœi 2003
Dezvoltarea societåœii civile 2004
MARR 1998 - Linia de creditare a IMM-urilor
Linia de credite pentru IMM-uri 2000
CES 1) 2003 - Dezvoltarea resurselor umane
CES 2004 - Schema de proiecte de investiœii de
dimensiuni mici pentru managementul deæeurilor
CES 2004 - Promovarea învåœårii de-a lungul întregii vieœi
CES 2004 - Måsuri de incluziune socialå
CES 2004 - Schema de finanœare nerambursabilå pentru
furnizorii de servicii de sprijin pentru IMM-uri
CBC RO-BG 2004
CBC RO-HU 2004
CBC RO-SeM 2004
CBC RO-MOL 2004
CBC RO-UK 2004 2)
Facilitatea de finanœare a IMM-urilor
Sapard – Måsura 1.1
Sapard – Måsura 3.1
Sapard – Måsura 3.4
PC6 – RTD æi EURATOM
eTEN
Leonardo da Vinci II
Socrates II
Tineret
Cultura 2000
LIFE III
Întreprinderi æi antreprenoriat
Egalitatea de gen
Combaterea discriminårii
Combaterea excluderii sociale
Acœiunea comunitarå în domeniul sånåtåœii publice
Acœiunea comunitarå în domeniul protecœiei
consumatorilor
Energie inteligentå - Europa
Promovarea unei cetåœenii europene active Activitåœi de înfråœire între oraæe
Våmi 2007
Fiscalis 2007
Mecanismul de protecœie civilå
Måsuri de stimulare a ocupårii forœei de muncå
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Coeziune economicå æi socialå
Informaœii despre aceste programe vor fi incluse în fiæe dupå semnarea Memorandumului de Finanœare corespunzåtor
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Scheme de finanœare nerambursabilå

(

Programe finanœate prin Phare

Schema de Granturi pentru Reforma Instituœionalå în
sectorul protecœiei persoanelor cu dizabilitåœi –
Phare 2003
LANSAT

Obiectivul acestui Program este reforma sistemului de protecœie a persoanelor cu dizabilitåœi prin
implementarea Strategiei Naœionale din acest domeniu.
Obiectivele specifice sunt:
•
•

Cod

restructurarea/închiderea instituœiilor rezidenœiale de dimensiuni mari, pentru a diminua
capacitatea acestora æi a creæte calitatea vieœii persoanelor instituœionalizate;
diversificarea æi dezvoltarea serviciilor alternative de tip comunitar pentru persoanele cu
dizabilitåœi; un accent deosebit se pune pe promovarea angajårii æi integrårii profesionale a
persoanelor cu dizabilitåœi.
2003/005-551.01.04.01

Solicitanœi eligibili
Consiliile judeœene sau Consiliile locale ale Municipiului Bucureæti, prin serviciile specializate de asistenœå
socialå (SPAS); acestea pot solicita finanœare individual sau în parteneriat cu instituœii sau organizaœii nonprofit.
Pentru mai multe informaœii despre condiœiile pe care trebuie så le îndeplineascå solicitanœii principali æi
partenerii acestora, consultaœi Ghidul solicitanœilor, disponibil pe www.infoeuropa.ro æi pe www.anph.ro
Buget total
14,375 milioane Euro (11,5 milioane Euro – din bugetul UE + 2,875 milioane Euro – co-finanœare naœionalå)
Activitåœi eligibile
O activitate finanœatå trebuie så conducå la restructurarea/închiderea unei instituœii rezidenœiale de tip vechi
din judeœul/sectorul din Bucureæti respectiv; restructurarea/închiderea trebuie så fie finalizatå pânå la sfâræitul
proiectului.
De asemenea, pentru a face posibilå restructurarea/închiderea instituœiilor, trebuie dezvoltate servicii
alternative la nivel comunitar (în cazul celor deja existente) sau create altele noi.
Serviciile nou create trebuie så fie funcœionale cel puœin în ultimele patru luni ale fiecårui proiect, pentru fiecare
dintre serviciile dezvoltate sau nou create.
Aceastå Schema de Granturi poate finanœa urmåtoarele tipuri de centre æi servicii:
• centre de îngrijire æi asistenœå;
• centre de recuperare si reabilitare;
• centre de integrare prin terapie ocupaœionalå;
• locuinœe de tip familial;
• centre de zi;
• centre de crizå;
• centre de respiro (“respite care”);
• servicii de terapie æi/sau recuperare la domiciliu;
• ateliere de ergoterapie;
• ateliere de tip adåpost;
• centre de orientare æi consiliere profesionalå.
Pentru mai multe informaœii, consultaœi Ghidul solicitanœilor, disponibil pe www.infoeuropa.ro æi pe
www.anph.ro
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Valoarea finanœårii nerambursabile
Între 20.000 æi 600.000 Euro
Condiœii de finanœare
Finanœarea nerambursabilå nu poate depåæi 90% din totalul costurilor eligibile. Restul trebuie acoperit din
resursele solicitantului sau ale partenerului din proiect, sau din alte surse decât bugetul Uniunii Europene.
Contribuœia “în naturå” nu este acceptatå.
Durata proiectului
Maximum 18 luni
Termen limitå
4 mai 2005, ora 16.00
Unde se depune cererea de finanœare
Cererile de finanœare se transmit în plic sigilat, prin poætå recomandatå, mesagerie expreså sau se depun
personal (o confirmare de primire semnatå æi datatå va fi înmânatå depunåtorului), la adresa indicatå mai jos:
Autoritatea Naœionalå pentru Persoanele cu Handicap
Calea Victoriei, nr. 194, Sector 1, Bucureæti – 010097

Documente necesare
Toate documentele necesare sunt disponibile pe www.infoeuropa.ro/ secœiunea “Finanœare” sau pe
www.anph.ro
Contact
Se pot trimite întrebåri Autoritåœii Contractante, prin e-mail sau fax cu maxim 21 de zile înaintea termenului
limitå de primire a propunerilor, la adresele de mai jos, indicând clar numårul de referinœå al Apelului pentru
propuneri de proiecte:
e-mail: samo@anph.ro
fax: 212.54.43
Autoritatea Contractantå va råspunde cu maxim 11 zile înaintea termenului limitå pentru primirea
propunerilor.
Întrebårile considerate relevante æi pentru alœi solicitanœi vor fi publicate, împreunå cu råspunsurile, pe
Internet, la adresa www.anph.ro
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Consolidarea societåœii civile din România Phare 2004
VA FI LANSAT
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Scheme de finanœare nerambursabilå

CUM SA obt, ii
finant, are de la
uniunea europeana
2005
(

Programe finanœate prin Phare

Programul are urmåtoarele obiective:
• så sporeascå credibilitatea æi så îmbunåtåœeascå capacitatea instituœionalå æi operaœionalå a ONGurilor în relaœia acestora cu factorii de decizie;
• så continue întårirea rolului de advocacy al ONG-urilor în sprijinul democraœiei, statului de drept,
protecœiei drepturilor fundamentale, accesului la informaœie, libertåœii de expresie æi independenœei
mass-media, precum æi al independenœei justiœiei æi luptei împotriva corupœiei;
• så încurajeze în continuare ONG-urile så joace un rol din ce în ce mai important în adoptarea æi
implementarea legislaœiei UE în domenii în care ele pot juca acest rol (a se vedea mai jos).

Cod

2004/016-772.01.02

Solicitanœi eligibili
Organizaœii non-guvernmentale æi non-profit.
Buget total
4,638 milioane Euro (numai contribuœie din partea UE)
Activitåœi eligibile
În cadrul celor trei componente ale programului, vor fi finanœate urmåtoarele tipuri de proiecte:

Componenta 1 (Sprijin pentru sectorul ONG):
• proiecte care promoveazå rolul ONG-urilor æi sporirea percepœiei æi credibilitåœii publice a acestora prin campanii
de informare/educare publicå;
• proiecte de dezvoltare organizaœionalå, incluzând o gamå largå de servicii de instruire æi asistenœå, transfer de
expertizå æi experienœå (inclusiv acumulatå la nivel internaœional) æi publicarea rezultatelor;
• proiecte de sprijinire a activitåœilor centrelor de resurse pentru ONG-uri. Se va acorda prioritate activitåœilor de
creare de reœele la nivel regional, naœional sau sectorial;
• proiecte care sprijinå dezvoltarea reœelelor/platformelor de ONG-uri în anumite sectoare (ex.: sprijinirea
comunitåœilor de romi, protecœia mediului, social, protecœia consumatorilor, mass-media).
Componenta 2 (Sprijinul ONG-urilor pentru democraœie):
• proiecte în domeniul democraœiei, statului de drept, drepturilor omului (inclusiv cele ale minoritåœilor æi copilului),
accesului la informaœie æi transparenœei instituœiilor;
• proiecte care promoveazå independenœa mass-media æi libertatea de exprimare;
• iniœiative legate de independenœa justiœiei æi de lupta împotriva corupœiei;
• sprijin pentru asociaœiile profesionale ale magistraœilor, la nivel naœional æi local.

Componenta 3 (Rolul ONG-urilor în adoptarea æi implementarea legislaœiei UE): proiecte care promoveazå
æi contribuie la punerea în aplicare a legislaœiei UE în domeniile: dialog social, protecœia consumatorilor, mediu æi
dezvoltare socio-economicå, oportunitåœi egale între femei æi bårbaœi æi alte domenii în care ONG-urile se pot
implica.

Contact
Delegaœia Comisiei Europene în România (Doina Æerban - Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, 010463 Bucureæti,
tel.: 021-203.54.41, fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail: doina.serban@cec.eu.int).
Fundaœia pentru Dezvoltarea Societåœii Civile (Splaiul Independenœei 2k, intrarea 1, etajul 4, sector 3, Bucureæti,
tel.: 021-310.01.77, fax: 021-310.01.80, www.fdsc.ro)
NB

Mai multe informaœii vor fi disponibile în momentul când se va lansa programul.
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MARR - Linia de credite pentru IMM-uri Phare 1998
ÎN CURS DE IMPLEMENTARE

(

Scheme de creditare cu componentå nerambursabilå

CUM SA obt, ii
finant, are de la
uniunea europeana
2005
(

Programe finanœate prin Phare

Fondul de Reconstrucœie a Regiunilor Miniere (Fondul MARR) a fost iniœiat în cadrul programului
Phare 1998 pentru a sprijini refacerea a douå zone miniere aflate în declin economic (judeœele
Hunedoara æi Gorj).
Programul MARR a inclus douå componente, una dintre ele fiind dedicatå exclusiv sprijinirii
sectorului IMM: “Schema de creditare a IMM-urilor”. Aceasta a luat în considerare situaœia economicå
criticå a celor douå judeœe œintå. De aceea, o componentå nerambursabilå (grant) a fost incluså în
fiecare credit acordat.
Schema de creditare este încå disponibilå în 2005, funcœionând ca un fond de tip revolving.
1. Linia de credite pentru IMM-uri
Aceastå componentå vizeazå, în principal, dezvoltarea sectorului IMM æi a economiei locale æi crearea de
locuri de muncå.

Cod

RO 9809.02.02

Buget total
4 milioane Euro. La ora actualå, bugetul iniœial a fost folosit integral. Noi credite sunt acordate pe måsurå ce
actualii beneficiari ramburseazå creditele primite.
Solicitanœi eligibili
IMM-urile care propun proiecte în judeœele Gorj sau Hunedoara.

Activitåœi eligibile
Investiœii care vizeazå dezvoltarea æi modernizarea întreprinderilor existente æi/sau înfiinœarea unora noi.

Condiœii de finanœare
Valoarea finanœårii acordate IMM-urilor: ca regulå generalå, maximum 400.000 Euro/proiect (din care
maximum 300.000 Euro reprezintå contribuœia UE; din aceasta max. 75.000 Euro poate fi finanœare
nerambursabilå)
• Contribuœia UE: max. 63,75% din valoarea totalå a proiectului (47,8125% împrumut, iar restul de
15,9375% finanœare nerambursabilå);
• Co-finanœare din partea båncii: min. 21.25% din valoarea totalå a proiectului;
• Contribuœie din partea solicitantului de finanœare: min. 15% din valoarea totalå a proiectului;
• Perioada de rambursare: împrumuturile trebuie plåtite în 1-6 ani, cu o perioadå de graœie de pânå la
2 ani.

Termen limitå de depunere a cererii
Dat fiind cå Schema MARR pentru IMM-uri este un fond tip revolving, nu existå un termen limitå pentru
depunerea cererilor, noi credite pot fi acordate pe måsurå ce fondurile sunt rambursate de cåtre beneficiari.
Cu toate aceastea, valoarea totalå a fondurilor Phare scade progresiv, ca rezultat al alocårilor nerambursabile
(max. 25% din contribuœia Phare).

Unde se depune cererea
BCR a fost selectatå prin licitaœie så implementeze aceastå Schemå pentru IMM-uri (aceasta realizeazå
evaluarea cererilor de creditare, aprobå, administreazå æi monitorizeazå împrumuturilor acordate). Cererile
se depun la urmåtoarele filiale BCR: Tg. Jiu, Motru, Novaci, Deva, Hunedoara, Petroæani, Brad, Lupeni,
Vulcani.
Contact
Filiale BCR (Banca Comercialå Românå) din urmåtoarele douå judeœe:
• GORJ: Tg. Jiu (tel.: 0253-214.018); Motru (tel.: 0253-360.489); Novaci (tel.: 0253-466.493)
• HUNEDOARA: Deva (tel.: 0254-219.219); Hunedoara (tel: 0254-721.494); Petroæani (tel.: 0254-545.663);
Brad (tel.: 0254-655.573); Lupeni (tel.: 0254-511.840); Vulcan (tel.: 0254-571.123)

Pentru informaœii generale: Delegaœia Comisiei Europene în România (Anca Curiguœ - Str. Jules Michelet,
nr. 18, sector 1, 010463 Bucureæti, tel.: 021-203.54.40, fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail:
anca.curigut@cec.eu.int).
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Scheme de creditare cu componentå nerambursabilå
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Programe finanœate prin Phare

Programul Coeziune Economicå æi Socialå - Phare 2000
Linia de credite pentru IMM-uri
ÎN CURS DE IMPLEMENTARE

“Programul de Coeziune Economicå æi Socialå” 2000 este un program în valoare de 100 milioane
Euro, destinat sprijinirii Guvernului României în implementarea unei politici coerente de dezvoltare
regionalå, prin proiecte de investiœii în sectoare prioritare (IMM-uri, dezvoltarea resurselor umane,
infrastructurå localå æi regionalå). Acest buget este împårœit astfel: 75% fonduri UE æi 25% fonduri din
bugetul României.
În 2005, este încå disponibilå Linia de credite pentru IMM-uri, care funcœioneazå ca un fond de tip
revolving.

“Linia de credite pentru IMM-uri”

Aceastå Schemå este o continuare a programului Phare RO 9711 (Schema de Credite pilot pentru
IMM-uri). Creditele acordate prin acest Program – care include æi o componentå de finanœare
nerambursabilå de 25% din totalul sumei alocate de UE – sunt destinate în special sprijinirii
investiœiilor fåcute de IMM-uri în bunuri de capital. Maximum 20% din costurile totale pot fi utilizate
pentru finanœarea capitalului de lucru legat de proiectul de investiœie.
Bugetul iniœial a fost de 8,1 milioane Euro. Acesta a fost suplimentat cu 3,29 milioane Euro, datoritå
interesului manifestat pentru aceastå Schemå.

Cod

RO0007.02.02

Solicitanœi eligibili
IMM-urile înregistrate æi/sau care au sediul æi/sau instrumentele/activitåœile de producœie în zonele œintå (a se
vedea mai jos).
Regiuni eligibile
Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia.
Buget total
11,39 milioane Euro. În momentul de faœå, bugetul iniœial æi cel suplimentar au fost folosite integral. Pe måsurå
ce beneficiarii actuali ramburseazå creditele, se acordå noi credite.
Activitåœi eligibile
Proiecte de investiœii care ar putea include:
• procurarea de echipamente, utilaje, etc.;
• construcœii pentru investiœii;
• instruire æi asistenœå tehnicå pentru implementarea proiectului;
• transport, instalare, verificare sau alte lucråri legate de cumpårarea de echipamente, clådiri æi reabilitarea
acestora.
Fiecare împrumut UE are o componentå de finanœare nerambursabilå de 25%, menitå så stimuleze utilizarea
de cåtre IMM-uri a tehnologiilor avansate în activitåœile lor, precum:
• achiziœionarea de licenœe industriale de fabricaœie æi/sau de servicii, precum dreptul de francizå;
• achiziœionarea de software pentru modernizarea activitåœilor IMM-urilor (de ex. design computerizat);
• îmbunåtåœirea sistemului de management (de ex. achiziœionarea de servicii de consultanœå pentru
reducerea costurilor legate de investiœii finanœate prin împrumuturi, achiziœionarea de software æi servicii de
consultanœå pentru dotarea sistemului de contabilitate cu echipamente computerizate etc.).
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Condiœii de finanœare
• Limita de buget: pânå la 300.000 Euro/proiect din fonduri UE
• Contribuœia UE + contribuœia båncii: maximum 80% din valoarea proiectului, dintre care:
- Contribuœia UE: maximum 75% din valoarea împrumutului (care reprezintå 60% din valoarea
proiectului, dintre care 15% este nerambursabil æi 45% este rambursabil);
- Contribuœia båncii: minimum 25% din valoarea împrumutului (care reprezintå 20% din valoarea
proiectului).
• Contribuœia solicitantului: minimum 20% din valoarea proiectului (din care cel puœin 50% în numerar);
• Perioada de rambursare: împrumuturile vor fi rambursate în 3-6 ani, cu o perioadå de graœie de 1-2 ani;
• Dobânda pentru contribuœia UE: EURIBOR 3 luni – 1,5% (dar nu mai puœin de 0%);
• Dobânda pentru contribuœia båncii:
- ROL: BUBOR 12 luni + maximum 3% (marja båncii peste BUBOR 12 luni, care acoperå, în general,
cheltuielile båncii cu creditul acordat)
- EURO: EURIBOR 3 luni - 1.5% (dar nu mai puœin de 0%) + maxim 3%/an (marja båncii care acoperå,
în general, cheltuielile båncii cu creditul acordat).
Detalii de implementare
Programul este implementat prin sucursalele locale ale BCR din regiunile pentru care este deschis. BCR
este, de asemenea, responsabilå cu evaluarea/selectarea proiectelor.
Contact
Delegaœia Comisiei Europene în România (Anca Curiguœ - Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, 010463
Bucureæti, tel.: 021-203.54.40, fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail: anca.curigut@cec.eu.int).
Ministerul Integrårii Europene (Gabriel Friptu/Georgiana Pascu – Bd. Libertåœii, nr. 12, sector 5, 040129
Bucureæti, tel.: 021-410.64.50, fax: 021-410.70.54, e-mail: Georgiana.Pascu@dr.mie.ro, www.mie.ro).
BCR, Sediul Central, Bucureæti (Cornelia Buæcå/Ramona Ivan/Cristina Maria Marin - tel.: 021-310.27.85,
312.61.85/int. 4901, fax: 021-313.12.46, e-mail: cristinamaria.marin@bcr.ro, www.bcr.ro).

9

Scheme de finanœare nerambursabilå
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Programe finanœate prin Phare

Programul “Coeziune Economicå æi Socialå” Phare 2003
VA FI LANSAT

Acest Program reprezintå o continuare a programelor de “Coeziune economicå æi socialå” 1998, 2000,
2001 æi 2002, care sprijinå Guvernul României în implementarea unei politici coerente de dezvoltare
regionalå prin intermediul unor proiecte de investiœii în sectoare prioritare. Bugetul total al
programului este de 171,23 milioane Euro (112 milioane Euro – contribuœia UE, 31,2 milioane Euro –
bugetul naœional æi 28 milioane Euro – instituœii financiare internaœionale).
Programul include o Schemå de finanœare nerambursabilå pentru Dezvoltarea resurselor umane care va fi
lansatå în 2005.

“Dezvoltarea Resurselor Umane”
Principalele obiective ale acestei componente sunt urmåtoarele:
• facilitarea accesului la locurile de muncå disponibile pentru persoanele aflate în cåutarea
unui slujbe, prin måsuri active de ocupare a forœei de muncå;
• dezvoltarea de noi abilitåœi profesionale în conformitate cu evoluœia pieœei forœei de muncå;
• promovarea egalitåœii de æanse la angajare pentru grupurile vulnerabile, precum æomerii
tineri æi cei de lungå duratå;
• dezvoltarea de abilitåœi ale forœei de muncå pentru ca aceasta så se poatå adapta la
schimbårile structurale;
• îmbunåtåœirea capacitåœii Ministerului Muncii, Solidaritåœii Sociale æi Familiei de
implementare de proiecte similare cu cele finanœate prin Fondul Social European.

Cod

RO 2003/005.551.05.03

Buget estimativ
7,47 milioane Euro (5,6 milioane Euro - contribuœia UE + 1,87 milioane Euro - contribuœia naœionalå)
Solicitanœi eligibili
Organizaœii non-profit, organizaœii orientate spre profit, publice sau non-publice. Solicitanœii pot fi:
• æcoli profesionale, universitåœi æi alœi furnizori de servicii de educaœie/instruire;
• camere de comerœ;
• brokeri pentru ocuparea forœei de muncå;
• sindicate;
• asociaœii patronale;
• companii comerciale private sau de stat;
• alte organizaœii “profit” sau “non-profit” relevante;
• primårii, consilii judeœene, servicii descentralizate ale administraœiei publice centrale;
• institute de cercetare sau agenœii guvernamentale specializate.
Cererea poate fi depuså individual, de o singurå organizaœie, sau în consorœiu cu alœi parteneri.

Activitåœi eligibile
Prioritatea 1 – Consolidarea måsurilor active de ocupare a forœei de muncå. Activitåœile eligibile sunt:
• dezvoltarea æi derularea de programe de pregåtire profesionalå (cursuri de iniœiere, calificare, recalificare,
perfecœionare);

10

(

(

CUM SA obt, ii
finant, are de la
uniunea europeana
2005
•
•

instruire æi îndrumare pentru începerea unei afaceri sau activitåœi de asistare a potenœialilor întreprinzåtori;
o serie de måsuri de sprijin pentru grupurile œintå pentru a intra sau reîntoarce pe piaœa forœei de muncå
(consiliere æi îndrumare profesionalå, cåutare de slujbe, cluburi de muncå, formare profesionalå
individualå/dezvoltare de planuri de acœiune, angajare de probå, plasare de forœå de muncå, instruire æi
reinstruire pre-profesionalå æi profesionalå, activitåœi de mentorat – consiliere/îndrumare, prezentarea
oportunitåœilor de angajare, servicii de mediere etc.).

Prioritatea 2 - Calificarea æi recalificarea forœei de muncå pentru a råspunde mai bine nevoilor în
evoluœie de pe piaœa forœei de muncå.
Activitåœile eligibile sunt:
• dezvoltarea æi derularea de activitåœi de instruire a personalului întreprinderilor pentru utilizarea la maxim
a noilor tehnologii æi practici de producœie æi pentru dezvoltarea de produse noi;
• dezvoltarea æi derularea de programe de instruire referitoare la utilizarea noilor tehnologii;
• consolidarea dezvoltårii resurselor umane în contextul restructurårii industriale; promovarea bunelor
practici în întreprinderi; elaborarea de strategii de dezvoltare a forœei de muncå æi de planuri de instruire;
instruirea personalului aflat în poziœii cheie în cadrul companiilor (manageri/responsabili cu formarea
profesionalå, angajaœi ai departamentelor de personal, lideri sindicali) pentru dezvoltarea unei culturi a
învåœårii de-a lungul întregii vieœi pentru toœi angajaœii din întreprinderi æi a unor reœele de bune practici în
domeniu (care så ofere servicii de consiliere æi îndrumare de calitate).

Valoarea finanœårii nerambursabile
Între 15.000 æi 75.000 Euro
Condiœii de finanœare
Pentru cea de a doua prioritate, organizaœiile orientate spre profit vor avea o contribuœie de minimum 20% din
costurile totale eligibile, în numerar.
Contact
Delegaœia Comisiei Europene în România (Flaviana Teodosiu – Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1,
010463 Bucureæti, tel.: 021-203.54.38, fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail: flaviana.teodosiu@cec.eu.int).
Ministerul Integrårii Europene (Gabriel Friptu/Carmen Necæescu – Bd. Libertåœii, nr. 12, sector 5, 040129
Bucureæti, tel.: 021-410.64.50, fax: 021-410.70.54, e-mail: Carmen.Necsescu@dr.mie.ro, www.mie.ro).
Ministerul Muncii, Solidaritåœii Sociale æi Familiei – Direcœia de Afaceri Europene æi Relaœii Externe
Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, Bucureæti, tel.: 021-313.62.67, 315.85.56, www.mmssf.ro).

NB
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Mai multe informaœii vor fi disponibile în momentul când se va lansa programul.
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Programul “Coeziune Economicå æi Socialå”
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Scheme de finanœare nerambursabilå
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Programe finanœate prin Phare

Unul dintre obiectivele Programului Phare 2004 Coeziune Economicå æi Socialå este reducerea
disparitåœilor regionale prin investiœii în diferite domenii economice æi sociale (precum infrastructura
regionalå, dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea IMM-urilor, protecœia mediului etc.).
În 2005, ar putea fi lansate urmåtoarele patru Scheme de finanœare nerambursabilå:
• Schema de investiœii de dimensiuni mici în managementul deæeurilor;
• Schema de finanœare nerambursabilå pentru promovarea învåœårii de-a lungul întregii vieœi,
în vederea calificårii æi recalificårii forœei de muncå;
• Måsuri de incluziune socialå pentru grupurile dezavantajate;
• Schema de finanœare nerambursabilå pentru a asista IMM-urile în vederea obœinerii de
servicii din partea furnizorilor de servicii pentru mediul de afaceri

“Schema de proiecte de investiœii de dimensiuni mici în managementul deæeurilor”

La ora actualå, multe municipalitåœi/localitåœi se confruntå cu problema managementului deæeurilor, care
reprezintå, în acelaæi timp, un risc major pentru populaœie. Ca urmare, aceastå componentå vizeazå:
• îmbunåtåœirea capacitåœii autoritåœilor publice locale de a contribui la protecœia mediului;
• dezvoltarea æi implementarea la nivel local a unor proiecte în acest domeniu;
• reducerea impactului spaœiilor de depozitare a deæeurilor asupra mediului;
• colectarea æi transportul deæeurilor în zonele în care nu existå astfel de utilitåœi;
• îmbunåtåœirea eficienœei metodelor simple de tratament al deæeurilor printr-o mai bunå
corelare între costuri æi beneficii.

Cod

RO 2004/016.772.04.01

Buget total
21,87 milioane Euro (16,4 milioane Euro – contribuœia UE + 5,47 milioane Euro - contribuœia naœionalå)

Solicitanœi eligibili
Autoritåœile publice locale responsabile cu managementul deæeurilor æi proprietarul legal al platformei care
urmeazå så fie construitå în 7 regiuni de dezvoltare (Regiunea Centru nu este incluså, dat fiind cå i-a fost
dedicat un program pilot similar în cadrul Phare 2003 Coeziune Economicå æi Socialå).
Activitåœi eligibile
Sunt prevåzute urmåtoarele activitåœi:
a) Construirea de platforme de pretratare biomecanicå a deæeurilor menajere;
b) Refacerea/dezvoltarea de utilitåœi în localitåœile unde acestea nu existå, crearea unei infrastructuri de
colectare, a unor spaœii de depozitare temporarå etc., inclusiv pentru colectarea selectivå;
c) construirea de platforme pentru compost.
Valoarea finanœårii nerambursabile
Între 300.000 æi 1 milion Euro (contribuœie Phare)

Unde se depune cererea de finanœare
Cererile de solicitare a finanœårii vor fi depuse la Agenœia de Dezvoltare Regionalå din regiunea în care se va
derula proiectul (a se vedea harta de pe copertå)

Contact
Delegaœia Comisiei Europene în România (Adriana Micu – Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, 010463
Bucureæti, tel.: 021-203.54.71, fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail: adriana.micu@cec.eu.int).
Ministerul Integrårii Europene (Gabriel Friptu – Bd. Libertåœii, nr. 12, sector 5, 040129 Bucureæti, tel.: 021410.64.50, fax: 021-410.70.54, www.mie.ro).
Agenœiile de Dezvoltare Regionalå (a se vedea harta de pe copertå).
NB
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Mai multe informaœii vor fi disponibile în momentul când se va lansa programul.

Schema de finanœare nerambursabilå pentru promovarea învåœårii de-a
lungul întregii vieœi, în vederea calificårii æi recalificårii forœei de muncå

Promovarea învåœårii de-a lungul întregii vieœi æi a dezvoltårii unui sistem de formare profesionalå continuå
reprezintå elemente cheie în sporirea gradului de adaptabilitate al forœei de muncå la schimbårile de pe
piaœa muncii.

Cod

2004/016-772.04.02

Buget estimativ
9,2 milioane Euro (6,9 milioane Euro – contribuœie UE + 2.3 milioane Euro – contribuœie naœionalå)
Solicitanœi eligibili
Organizaœii non-profit, organizaœii orientate spre profit:
• agenœii de formare profesionalå;
• furnizori de servicii de educaœie/instruire;
• asociaœii ale furnizorilor de training;
• camere de comerœ;
• sindicate;
• autoritåœi locale;
• universitåœi;
• asociaœii patronale;
• companii comerciale private;
• organisme de cercetare;
• brokeri pentru ocuparea forœei de muncå;
• alte organizaœii “profit” sau “non-profit” relevante.
Cererea poate fi depuså individual, de o singurå organizaœie, sau în consorœiu cu alœi parteneri.
Furnizorii autorizaœi de servicii de instruire pot participa numai în cadrul cursurilor de instruire.

Activitåœi eligibile
Aceastå componentå va finanœa:
• elaborarea æi desfåæurarea unor programe de instruire referitoare la noile tehnologii comunicaœionale;
• elaborarea æi desfåæurarea unor programe de instruire în domeniul sånåtåœii, siguranœei æi protecœiei
mediului;
• promovarea bunelor practici în întreprinderi: elaborarea de strategii de dezvoltare æi planuri de formare
profesionalå; instruire pentru persoanele cu funcœii cheie în întreprinderi (manager/consultant de
training/lider de sindicat etc.) pentru a contribui la dezvoltarea unei culturi de învåœare de-a lungul întregii
vieœi pentru toœi angajaœii din întreprinderi, reœele de bune practici (furnizarea de servicii de consiliere de
înaltå calitate) æi activitåœi care vizeazå dezvoltarea abilitåœilor de management æi a celor antreprenoriale.
Aceastå componentå va lua în considerare atât asigurarea unor cunoætinœe æi calificåri, cât æi corelarea cu
cererea existentå pe piaœå.

Grupurile œintå vor fi constituite din managementul întreprinderilor (top, mediu, manageri de linie), precum æi
din personal obiænuit al întreprinderilor de stat sau private.

Valoarea finanœårii nerambursabile
Între 15.000 æi 75.000 Euro

Condiœii de finanœare
Organizaœiile care înregistreazå profit vor avea o contribuœie de minimum 20% din costurile eligibile totale ale
proiectului, în numerar.
Unde se depune cererea de finanœare
Se va anunœa în Apelul pentru propuneri.

Contact
Delegaœia Comisiei Europene în România (Flaviana Teodosiu – Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1,
010463 Bucureæti, tel.: 021-203.54.38, fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail: flaviana.teodosiu@cec.eu.int).
Ministerul Muncii, Solidaritåœii Sociale æi Familiei – Direcœia de Afaceri Europene æi Relaœii Externe (Str.
Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, Bucureæti, tel.: 021-313.62.67, 315.85.56, www.mmssf.ro).
NB

Mai multe informaœii vor fi disponibile în momentul când se va lansa programul.
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Schemå de finanœare pentru måsuri de incluziune socialå pentru grupurile
dezavantajate

Obiectivul acestei componente a programului de Coeziune Economicå æi Socialå 2004 este så promoveze incluziunea socialå
prin combaterea discriminårii æi a inegalitåœilor de pe piaœa muncii.
Proiectele finanœate vor acoperi toate tipurile de servicii sociale.

Cod

2004/016-772.04.02

Buget
10,67 milioane Euro (8 milioane Euro – contribuœie UE + 2,67 milioane Euro – co-finanœare naœionalå)
Solicitanœi eligibili
Consiliile judeœene (pot depune proiecte în parteneriat cu furnizorii non-guvernamentali de servicii)

Activitåœi eligibile
Aceastå Schemå de finanœare nerambursabilå va finanœa urmåtoarele tipuri de proiecte de mici dimensiuni:
- servicii sociale primare (servicii de proximitate):
•
consiliere pentru persoanele în vârstå, pentru cele cu dizabilitåœi, pentru cele care suferå de boli cronice, pentru cele
dependente de alcool, droguri sau alte substanœe toxice, pentru persoanele infectate cu SIDA sau pentru familiile acestora etc.;
•
consiliere pentru persoanele/familiile care adoptå copii sau acordå îngrijire copiilor minori;
•
consiliere pentru tinerii care påråsesc instituœiile de protecœie a copilului;
•
consiliere æi sprijin pentru persoanele neglijate æi abuzate, pentru victimele violenœei în familie sau ale traficului de fiinœe umane;
•
elaborarea unui plan de intervenœie (incluzând sprijin material æi financiar) pentru persoanele æi familiile cu venituri
insuficiente æi incapabile så-æi asigure nevoile minime, aæa cum prevede legislaœia în vigoare;
•
måsuri de urgenœå pentru persoanele fårå adåpost, victimele traficului de fiinœe umane, ale violenœei în familie, precum æi
pentru persoanele aflate în dificultate;
•
måsuri de informare æi protecœie socialå;
•
orice alt tip de servicii care vizeazå nevoile imediate ale grupurilor vulnerabile æi ale familiilor acestora.
- servicii specializate/integrate:
•
adåpost, îngrijire, recuperare, refacere æi reintegrare socialå pentru persoanele în vârstå, pentru persoanele cu dizabilitåœi,
pentru persoanele care suferå de boli cronice, pentru persoanele dependente de alcool sau droguri, pentru victimele
violenœei în familie sau ale traficului de fiinœe umane;
•
sprijin æi asistenœå pentru copiii æi familiile aflate în dificultate;
•
adåposturi temporare æi educaœie specialå pentru copiii sau tinerii cu dizabilitåœi sau pentru copiii sau tinerii care se confruntå
cu dificultåœi de adaptare;
•
adåposturi temporare pentru tinerii care påråsesc sistemul de protecœie a copilului pentru o perioadå determinatå, conform
legislaœiei în vigoare;
•
integrare socialå æi profesionalå pentru tinerii care påråsesc sistemul de protecœie a copilului;
•
adåposturi temporare æi servicii de consiliere pentru persoanele fårå adåpost;
•
asistenœå æi sprijin pentru asigurarea unui trai independent æi activ pentru persoanele în vârstå, precum æi servicii de îngrijire
pentru persoanele în vârstå cu probleme;
•
måsuri de sprijin pentru integrarea pe piaœa muncii, altele decât cele stipulate în Codul Muncii, inclusiv ateliere de tip adåpost;
•
måsuri de reajustare, pre-orientare æi reinstruire profesionalå prevåzute de legislaœia în vigoare;
•
gåzduire æi îngrijire în situaœii de urgenœå, cu sau fårå asigurarea de locuinœe, însoœire de tip social, adoptarea unui trai activ
sau integrarea socialå æi profesionalå a persoanelor sau familiilor aflate în dificultate;
•
identificare, ajutor, sprijin, instruire æi informare, consiliere, expertizå sau coordonare pentru prevenirea oricårei forme de
dependenœå;
•
derularea unor activitåœi, måsuri æi servicii sociale pilot;
•
orice alt tip de servicii integrate identificate de cåtre autoritåœi pentru a råspunde mai eficient nevoilor sociale.

Valoarea finanœårii nerambursabile
25.000 – 75.000 Euro/proiect – în cazul serviciilor sociale primare;
100.000 – 200.000 Euro/proiect – în cazul serviciilor sociale specializate.

Condiœii de finanœare
Beneficiarul trebuie så aducå o contribuœie proprie pentru proiect (10% din costurile totale ale proiectului, în numerar).

Contact
Delegaœia Comisiei Europene în România (Doina Æerban - Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, 010463 Bucureæti, tel.: 021-203.54.41,
fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail: doina.serban@cec.eu.int).
Ministerul Muncii, Solidaritåœii Sociale æi Familiei – Direcœia de Afaceri Europene æi Relaœii Externe (Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4,
Bucureæti, tel.: 021-313.62.67, 315.85.56, www.mmssf.ro).
Mai multe informaœii vor fi disponibile în momentul când se va lansa programul.
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Schema de finanœare nerambursabilå pentru a asista IMM-urile în
vederea obœinerii de servicii din partea Furnizorilor de servicii pentru
mediul de afaceri

Obiectivul acestei Scheme de finanœare nerambursabilå este så faciliteze accesul IMM-urilor la servicii
de sprijin de calitate din partea furnizorilor de astfel de servicii pentru mediul de afaceri.

Cod

2004/016-772.04.02

Buget estimativ
6,67 milioane Euro (5 milioane Euro – contribuœie UE + 1,67 milioane Euro – contribuœie naœionalå)
Solicitanœi eligibili
Furnizori de servicii pentru mediul de afaceri.

Activitåœi eligibile
Serviciile care pot fi obœinute prin intermediul acestei Scheme de finanœare nerambursabilå trebuie så se
încadreze în urmåtoarele teme:
• management;
• dezvoltarea resurselor umane/instruirea personalului;
• consultanœå în management general - reorientarea/restructurarea întreprinderii;
• asistenœå pentru activitåœile de export;
• asistenœå pentru activitåœile de marketing;
• asistenœå pentru activitåœile de producœie - productivitate/dezvoltarea produselor/inovaœie/sisteme
de calitate;
• sprijin pentru sediu - locaœie/organizare etc.
• servicii de informare - ghiduri de parteneriat æi de vânzåri/transfer de tehnologie/servicii de inovare;
• servicii specializate domeniului/sectorului de activitate;
• asistenœå pentru colectarea de fonduri.
Valoarea finanœårii nerambursabile
Între 15.000 æi 75.000 Euro

Condiœii de finanœare
Beneficiarii de finanœare nerambursabilå vor trebui så asigure o cofinanœare de 20%, în cazul celor care
înregistreazå profit æi 10% pentru cei non-profit.
Proiectele propuse pentru finanœare trebuie så includå o estimare a impactului aplicårii lor asupra extinderii
gamei de servicii oferite, îmbunåtåœirii calitåœii acestora sau reducerii costului asistenœei acordate IMM-urilor.

Unde se depune cererea de finanœare
Se va anunœa în Apelul pentru propuneri.
Contact
Delegaœia Comisiei Europene în România (Anca Curiguœ - Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, 010463
Bucureæti, tel.: 021-203.54.40, fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail: anca.curigut@cec.eu.int).
Ministerul Integrårii Europene (Gabriel Friptu - Bd. Libertåœii, nr. 12, sector 5, 040129 Bucureæti, tel.: 021410.64.50, fax: 021-410.70.54, www.mie.ro).
Agenœiile pentru Dezvoltare Regionalå (a se vedea harta de pe copertå).

NB

Mai multe informaœii vor fi disponibile în momentul când se va lansa programul.
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Programul Phare

Facilitatea de Finanœare a IMM-urilor
LANSAT
“Facilitatea de Finanœare a IMM-urilor” este un program care sprijinå IMM-urile din œårile candidate sau
în curs de aderare în vederea pregåtirii pentru aderarea la Uniunea Europeanå. Programul este cofinanœat de Comisia Europeanå, prin programul Phare, de Banca Europeanå pentru Reconstrucœie æi
Dezvoltare (BERD) æi de Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE). Programul are douå
componente: (1) Credite æi Garanœii, care oferå împrumuturi, garanœii æi suport tehnic æi (2) Acœiuni
care furnizeazå fonduri de investiœii pentru întreprinderi nou create.
În România, în cadrul primei componente, au fost semnate acorduri cu urmåtoarele bånci:
• prin BERD:
- Banca Transilvania – 10,6 milioane Euro;
- Banca Comerciala Romana (BCR) – 40 milioane Euro;
- Alpha Bank Romania (ABR) - 20 milioane Euro;
- Raiffeisen Bank – 15 milioane Euro;
- BancPost - 10 milioane Euro;
- Volksbank Romania –10 milioane Euro;
- RZB Leasing – 5 milioane Euro;
- BRD Sogelease – 10 milioane Euro;
- BT (Banca Transilvania) Leasing – 5 milioane Euro;
- Alpha Leasing – 5 milioane Euro;
- BCR Leasing – 10 milioane Euro.
• prin BEI: BRD Groupe Societe Generale – 10 milioane Euro;
• prin BDCE:
- Banca Româneascå – 5 milioane Euro;
- Unicredito Romania – 5 milioane Euro.

Solicitanœi eligibili
IMM-urile care îndeplinesc urmåtoarele condiœii:
• sunt entitåœi juridice româneæti;
• au capital privat;
• au maximum 100 de angajaœi æi o cifrå de afaceri anualå de maximum 40 milioane Euro sau un bilanœ de
maximum 27 milioane Euro;
• nu sunt implicate în activitåœi legate de pariuri, afaceri imobiliare, operaœiuni bancare, asiguråri sau
intermediere financiarå, armament sau alte activitåœi care sunt înscrise pe lista BERD a activitåœilor
excluse pe criterii de mediu.
Activitåœi eligibile
Investiœii în mijloace fixe æi capital de lucru.
Credit
Între 10.000 æi 125.000 Euro/proiect
Condiœii de finanœare
Perioada de rambursare: creditele se ramburseazå în maximum 4 ani, cu o perioadå de graœie de æase luni.
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Unde se depune cererea de finanœare
La sediul tuturor sucursalelor båncilor care au semnat acorduri de împrumut.
Contact
• Banca Transilvania (Marsela Petreuæ, tel.: 0264-407.150, fax: 0264-407.174/9, e-mail: btrl@btrl.ro,
www.bancatransilvania.ro).
• BCR, Sediul Central, Bucureæti (Cornelia Buæcå/ Ramona Ivan/ Cristina Maria Marin – tel.: 021-310. 27.85,
312.61.85/int. 4970-4, fax: 021-313.12.46, e-mail: cristinamaria.marin@bcr.ro, www.bcr.ro).
• Alpha Bank Romania (Cornelia Tudorache, tel.: 021-209.23.86, fax: 021-231.71.97, e-mail:
loans@alphabank.ro, www.alphabank.ro).
• Raiffeisen Bank (Alexandru Ciobanu, Director, tel.: 021-302.55.24, fax: 021-302.02.08, e-mail:
alexandru.ciobanu@rzb.ro, www.rzb.ro).
• BancPost (Maria Sultånoiu, tel.: 021-335.62.75, 336.97.84, fax: 021-336.11.25, e-mail: maria.sultanoiu@
bancpost.ro, www.bancpost.ro).
• Volksbank Romania (Alin Merer/Alina Constantinescu, tel.: 021-209.44.77, 209.44.76, 0801 08 6557 08010 VOLKS, fax: 021-209.44.91, e-mail: marketing@volksbank.com.ro, www.vbr.ro).
• RZB Leasing (tel.: 021-403.33.00, fax: 021-403.32.98/99, e-mail: office@raiffeisen-leasing.ro).
• BRD Sogelease (Sorin Manolescu, tel.: 021-301.41.00, fax: 021-301.41.04, e-mail:
sorin.manolescu@brd.ro, www.brd.ro).
• BT Leasing (tel./fax : 0264-43.88.16, e-mail: office@btleasing.ro, www.btleasing.ro)
• Alpha Leasing (tel.: 021-209.22.22, fax: 021-231.53.30/31, e-mail: office@alphaleasing.ro,
http://www.alphabank. ro/romania/leasing.htm).
• BCR Leasing (tel.: 021-323.73.10/21/28 sau 327.00.51, fax: 021-323.73.84 sau 327.00.53 , e-mail:
office@bcr-leasing.ro, www.bcr-leasing.ro).
• BRD (Adreia Radu, tel.: 021-301.65.38, e-mail: andreia.radu@brd.ro, www.brd.ro).
• Banca Româneascå (Georgeta Æerbånescu, tel.: 021-305.93.00 int 9520, fax: 021-305.95.65, e-mail:
georgeta.serbanescu@brom.ro, www.brom.ro).
• Unicredito Romania (tel.: 021-301.55.55, fax: 021-301.52.02, e-mail: office@unicredit.ro,
www.unicredit.ro).
• BERD, Biroul rezidenœial Bucureæti (Andrada Pereæ, tel.: 021-202.71.11, fax: 021-201.71.10).
• Delegaœia Comisiei Europene în România (Anca Curiguœ - Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, 010463
Bucureæti, tel.: 021-203.54.40, fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail: anca.curigut@cec.eu.int).
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Programul Sapard

LANSAT

Sapard este programul UE care sprijinå România în pregåtirea pentru aderare în domeniul agriculturii
æi al dezvoltårii rurale. Obiectivele operaœionale ale programului sunt rezolvarea problemelor specifice
ale zonelor rurale, îmbunåtåœirea procesului de producœie, prelucrare æi comercializare a produselor
agricole æi aducerea acestor activitåœi cât mai aproape de standardele UE, precum æi sprijinirea
României în implementarea legislaœiei UE în acest domeniu. Programul finanœeazå atât investiœii
publice, cât æi private.

În perioada 2000-2006, România primeæte aproximativ 150 milioane Euro anual din bugetul Uniunii
prin programul Sapard. La acestea, se adaugå 50 milioane Euro/an din bugetul naœional.
În România, în perioada 2000-2006, în cadrul programului Sapard, se finanœeazå 11 måsuri:

Axa 1: Îmbunåtåœirea competitivitåœii produselor agricole æi piscicole prelucrate:
1.1 Îmbunåtåœirea prelucrårii æi marketingului produselor agricole æi piscicole;
1.2 Îmbunåtåœirea standardelor privind calitatea æi controlul produselor de origine animalå æi vegetalå æi a
standardelor privind securitatea alimentelor æi protecœia consumatorului.
Axa 2: Îmbunåtåœirea infrastructurii pentru dezvoltare ruralå æi agriculturå:
2.1 Dezvoltarea æi îmbunåtåœirea infrastructurii rurale;
2.2 Managementul resurselor de apå.
Axa 3: Dezvoltarea economiei rurale:
3.1 Investiœii în exploataœii agricole;
3.2 Înfiinœarea de grupuri ale producåtorilor agricoli;
3.3 Metode de producœie agricolå care au în vedere protejarea mediului æi conservarea mediului natural;
3.4 Diversificarea activitåœilor economice;
3.5 Måsuri forestiere.
Axa 4: Dezvoltarea resurselor umane:
4.1 Îmbunåtåœirea pregåtirii profesionale;
4.2 Asistenœå tehnicå, inclusiv studii care så contribuie la pregåtirea æi monitorizarea programului, precum
æi la campania de informare æi publicitate
În
•
•
•

2005, sunt prevåzute a fi lansate Apeluri de propuneri de proiecte pentru 3 måsuri (din totalul de 11):
Îmbunåtåœirea procesårii æi marketingului produselor agricole æi piscicole (1.1);
Investiœii în exploataœii agricole (3.1);
Diversificarea activitåœilor economice (3.4).

Toate fondurile alocate pentru måsura 2.1 “Dezvoltarea æi îmbunåtåœirea infrastructurii rurale” pentru perioada
2000-2006 au fost contractate.
Este posibil ca æi pentru alte 5 måsuri (1.2, 2.2, 3.5, 3.3, 3.2) så fie lansate apeluri de propuneri de proiecte,
pe måsurå ce sunt acreditate.
Toate informaœiile prezentate mai jos pot fi modificate, în funcœie de deciziile Comitetului de Monitorizare
Sapard æi aprobårii acestora de cåtre Comitetul STAR al Uniunii Europene (Comitetul pentru Managementul
Politicii Agricole, care funcœioneazå în cadrul Comisiei Europene).
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1.1 Îmbunåtåœirea prelucrårii æi marketingului produselor agricole æi piscicole

Obiectivele generale ale acestei måsuri sunt rentabilizarea prelucrårii æi comercializårii produselor agricole æi
piscicole, creæterea competitivitåœii æi a valorii adåugate a produselor pe piaœå æi crearea de locuri de muncå.

Solicitanœi eligibili
• societåœi comerciale cu cel puœin 75% capital privat;
• asociaœii æi grupuri de producåtori legal constituite;
• cooperative de consum;
• asociaœii, grupuri de producåtori æi societåœi comerciale private din sectorul de producœie a vinului, care
prelucreazå exclusiv soiuri superioare de struguri.
Buget total
325,2 milioane Euro pentru perioada 2000-2006 (243,9 milioane Euro – contribuœia UE æi 81,3 milioane
Euro – contribuœie naœionalå)
Activitåœi eligibile
Måsura se concentreazå pe proiecte de investiœii destinate:
• îmbunåtåœirii æi optimizårii procesului de prelucrare æi comercializare a produselor agricole æi
piscicole;
• creårii sau modernizårii reœelelor locale de colectare, a capacitåœilor de recepœie, depozitare,
condiœionare, sortare æi ambalare a produselor agricole æi piscicole.
Investiœiile vizeazå urmåtoarele sectoare: lapte æi produse lactate; carne, produse din carne æi ouå; cereale;
seminœe oleaginoase; vin; legume, fructe æi cartofi; produse din peæte, acvaculturå æi cultura stridiilor; zahår
æi plante textile.
Valoarea eligibilå a proiectului
Între 30.000 æi 4 milioane Euro
Condiœii de finanœare
Pentru lapte æi produse lactate, carne, produse din carne æi ouå, fructe, legume æi cartofi, vinificaœie, peæte æi
plante textile:
- 50% din valoarea proiectului reprezintå contribuœia Sapard;
- 50% din valoarea proiectului reprezintå contribuœia beneficiarului.
Pentru seminœe oleaginoase æi zahår:
- 70% din valoarea proiectului reprezintå contribuœia beneficiarului;
- 30% din valoarea proiectului reprezintå contribuœia Sapard.

Pentru cereale (fårå creæterea capacitåœii naœionale de producœie existente æi cu excepœia investiœiilor
efectuate în porturi):
- 50% din valoarea proiectului reprezintå contribuœia Sapard;
- 50% din valoarea proiectului reprezintå contribuœia beneficiarului.
Proiectele propuse trebuie så fie localizate în zona ruralå. Numai proiectele destinate modernizårii
capacitåœilor existente pot fi plasate în spaœiul urban.
Se va acorda prioritate proiectelor propuse în zonele geografice cu înalt potenœial productiv.

Durata proiectului
Maximum doi ani de la semnarea contractului de finanœare, în funcœie de complexitatea proiectului.
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3.1 Investiœii în exploataœii agricole

Aceastå måsurå finanœeazå investiœii în exploataœii agricole private de creætere a plantelor æi a animalelor. Obiectivele
acesteia sunt urmåtoarele:
• modernizarea tehnologiilor de producœie;
• diversificarea producœiei;
• îmbunåtåœirea calitåœii produselor agricole româneæti;
• asigurarea îmbunåtåœirii raselor, a respectårii condiœiilor de igienå æi întreœinere a animalelor;
• reducerea pierderilor de producœie æi creæterea eficienœei exploataœiilor agricole;
• diversificarea activitåœilor agricole pentru o mai bunå utilizare a forœei de muncå;
• asigurarea valorificårii potenœialului agricol al fiecårei zone;
• facilitarea transferului exploataœiilor agricole cåtre tinerii producåtori agricoli;
• protejarea, conservarea æi îmbunåtåœirea mediului înconjuråtor natural, refacerea æi conservarea calitåœii
solului;
• stimularea concurenœei.

Solicitanœi eligibili
• Producåtori agricoli individuali;
• Asociaœii familiale cu profil agricol;
• Grupuri de producåtori;
• Societåœi comerciale private/asociaœii constituite legal;
• Societåœi comerciale agricole cu cel puœin 75% capital privat.

Buget total
260,88 milioane Euro pentru perioada 2000-2006 (195,66 milioane Euro - contribuœia UE æi 65,22 milioane Euro
– contribuœia naœionalå)
Activitåœi eligibile
Sectorul plantelor (culturi de teren, horticulturå, viticulturå, pomiculturå, sere):
• achiziœionarea de utilaje moderne: tractoare, combine, maæini, instalaœii æi echipamente agricole;
• reabilitarea plantaœiilor pomicole sau viticole, inclusiv procurarea de material såditor æi înlocuirea varietåœilor de
Vinis vinifera;
• investiœii în ferme vegetale prin modernizarea æi extinderea clådirilor æi a utilitåœilor (alimentare cu apå, energie
electricå, energie termicå, canalizare, etc.);
• modernizarea æi construirea de sere noi, realizate din structuri metalice uæoare, cu centrale termice proprii æi
instalaœii de irigat, inclusiv asigurarea utilitåœilor.

Sectorul creæterii animalelor (ferme de vaci de lapte/bivoliœe, creætere æi îngråæare de taurine, ferme de oi/capre,
porci, påsåri, îngråæåtorii de berbecuœi, etc):
• achiziœionarea de animale cu înalt potenœial genetic;
• investiœii în tractoare, utilaje, maæini æi instalaœii pentru derularea activitåœilor din fermele de creætere a animalelor;
• modernizare æi construire de ferme de creætere a animalelor æi påsårilor, dotarea acestora cu utilitåœile necesare.

Valoarea eligibilå a proiectului
Între 5.000-500.000 Euro. Valoarea totalå eligibilå a proiectului poate atinge 2.000.000 Euro pentru fiecare fermå
care respectå legislaœia UE în domeniile sanitar, veterinar, de igienå æi sånåtate a animalelor æi respectiv de protecœie
a mediului.
Condiœii de finanœare
Fondurile Sapard pot acoperi între 50% æi 65% din costurile totale eligibile ale proiectului. Restul trebuie så fie
asigurat de cåtre beneficiar.

Proiectul trebuie så fie localizat în zona ruralå, cu excepœia lucrårilor de modernizare a serelor, care se pot derula æi
în spaœiul urban dacå se asigurå surse de încålzire.

Durata proiectului
Maximum doi ani de la semnarea contractului de finanœare, în funcœie de complexitatea proiectului.

3.4 Dezvoltarea æi diversificarea activitåœilor economice

Aceastå måsurå sprijinå crearea de locuri de muncå, påstrarea celor existente æi generarea de venituri alternative
prin diversificarea activitåœilor rurale legate de agriculturå æi silviculturå. Obiectivele specifice sunt urmåtoarele:
• sprijinirea activitåœilor agricole din mediul rural prin intermediul unor servicii specifice;
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finanœarea de activitåœi specifice turismului rural, silvo-turismului æi a celui ecologic;
menœinerea æi dezvoltarea activitåœilor meæteæugåreæti tradiœionale æi artizanale;
creæterea veniturilor alternative æi a oportunitåœilor de angajare pentru tineri æi femei din spaœiul rural;
dezvoltarea acvaculturii;
dezvoltarea apiculturii, a sericiculturii, a cultivårii ciupercilor, a prelucrårii fructelor de pådure æi plantelor
medicinale æi aromate, a creæterii melcilor æi broaætelor;
sprijinirea proiectelor iniœiate de tineri æi femei în toate domeniile de mai sus.

Solicitanœi eligibili
• persoane fizice;
• asociaœii familiale, asociaœii æi grupuri de producåtori înregistrate;
• ONG-uri (numai pentru înfiinœarea æi dotarea cercurilor de maæini agricole);
• societåœi comerciale cu cel puœin 75% capital privat;
• cooperative de consum;
• cooperative meæteæugåreæti.

Buget total
150,32 milioane Euro (112,74 milioane Euro – contribuœia UE æi 37,58 milioane Euro – bugetul naœional)

Activitåœi eligibile
Se va acorda sprijin financiar pentru:
• dezvoltarea serviciilor agricole;
• turism în spaœiul rural;
• acvaculturå;
• creæterea æi prelucrarea broaætelor æi a melcilor;
• meæteæuguri tradiœionale (prelucrarea lemnului, a pielii, stufului æi råchitei, olårit, broderie, tricotaje, instrumente
muzicale etc.);
• sericiculturå;
• apiculturå;
• prelucrarea fructelor de pådure æi de arbuæti, precum æi a plantelor medicinale æi aromatice, a melcilor æi broaætelor.
Valoarea eligibilå a proiectului
Între 5.000 – 200.000 Euro (pentru toate activitåœile, mai puœin acvaculturå);
Între 5.000 – 500.000 Euro (pentru acvaculturå).

Condiœii de finanœare
50% din valoarea proiectului este asiguratå de cåtre beneficiar æi 50% de cåtre programul Sapard.
Proiectele trebuie så se desfåæoare în zone rurale.

Durata proiectului
Maximum doi ani de la semnarea contractului de finanœare, în funcœie de complexitatea proiectului.

Informaœii generale referitoare la toate måsurile

Unde se depune cererea de finanœare
Cererea de finanœare trebuie depuså direct æi personal de cåtre unul dintre “responsabilii” proiectului la Biroul
Regional de Implementare a Programului Sapard din regiunea în care este localizat proiectul.
Termen limitå
Dacå sunt fonduri disponibile, Apelurile pentru propuneri pentru fiecare måsurå se lanseazå lunar. Perioada de
depunere a cererilor de finanœare este de aproximativ 30 de zile calendaristice.

Documente necesare
Setul complet de documente, inclusiv Apelul pentru propuneri æi Ghidul solicitanœilor, este disponibil pe site-ul
Agenœiei Sapard, www.sapard.ro, pe site-ul Delegaœiei Comisiei Europene în România, www.infoeuropa.ro, precum
æi la sediile Birourilor Regionale de Implementare a Programului Sapard (BRIPS).
Contact
Agenœia Sapard (Cåtålina Muæat – Str. Ætirbei Vodå, nr. 43, sector 1, Bucureæti, tel./fax: 021-402.27.79, 402.27.77,
e-mail: promovare@sapard.ro, www.sapard.ro).
Birourile Regionale de Implementare a Programului Sapard (a se vedea harta de pe copertå)
Delegaœia Comisiei Europene în România (Flaviana Teodosiu – Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, 010463
Bucureæti, tel.: 021-203.54.38, fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail: flaviana.teodosiu@cec.eu.int).
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Programe comunitare deschise participårii României

Programul cadru 6 (PC6) este principalul instrument al Uniunii Europene de promovare æi finanœare
a cercetårii în Europa.
Obiectivul såu principal este de a contribui la crearea unei “Zone Europene de Cercetare” (ERA)
prin promovarea unei mai bune cooperåri æi coordonåri între factorii relevanœi la toate nivelurile. În
acelaæi timp, cercetarea are rolul de a consolida competitivitatea economiei europene, contribuind
la rezolvarea unor probleme sociale majore æi la formularea æi implementarea altor politici ale
Uniunii (cum ar fi protecœia consumatorilor, mediu, politica agricolå comunå, energie, transport,
sånåtate, etc.).
PC6 are douå pårœi distincte:
1. Programul Cadru 6 pentru Cercetare, Dezvoltare tehnologicå æi Activitåœi experimentale;
2. Programul Cadru Euratom destinat activitåœilor de cercetare æi instruire în sectorul nuclear.

Cine poate solicita finanœare
Toate entitåœile constituite legal, implicate în cercetare, diseminare sau aplicare a rezultatelor acesteia:
institute de cercetare, instituœii de învåœåmânt (universitåœi, studenœi, studenœi care urmeazå un program de
masterat, cercetåtori aflaœi într-un stadiu incipient al activitåœii lor, profesori, catedre de cercetare din cadrul
universitåœilor etc.), firme, inclusiv IMM-uri, asociaœii ale IMM-urilor, companii active în domeniul inovaœiei,
instituœii ale administraœiei publice, etc. Aceastå listå nu este exhaustivå.
Aceste entitåœi pot fi din orice stat din lume. Reguli diferite de participare æi finanœare se aplicå pentru diferite
grupuri de œåri.
Persoanele fizice sunt, de asemenea, eligibile pentru anumite componente ale programului (precum:
cercetåtori aflaœi în etapa iniœialå a cercetårii lor, cercetåtori cu experienœå etc.).

Buget total
17,5 miliarde Euro

Activitåœi eligibile
Programul Cadru 6 pentru cercetare, dezvoltare tehnologicå æi activitåœi experimentale este structurat pe trei
capitole:
I.

Concentrarea æi integrarea cercetårii comunitare - 7 arii tematice:
1. Ætiinœele naturii, genomicå æi biotehnologie pentru sånåtate;
2. Tehnologii pentru societatea informaœionalå;
3. Nano-tehnologii æi nano-ætiinœe, materiale multifuncœionale bazate pe cunoaætere, aparaturå æi
procese de producœie moderne;
4. Aeronauticå æi spaœiu;
5. Calitatea produselor alimentare æi securitatea alimentarå;
6. Dezvoltare durabilå, schimbare globalå æi ecosisteme;
• Sisteme energetice durabile;
• Transport de suprafaœå durabil;
• Schimbare globalå æi ecosisteme;
7. Cetåœenii æi administraœia într-o societatea bazatå pe cunoaætere;
8. Activitåœi specifice în domenii mai extinse ale cercetårii (în sprijinul formulårii de politici publice, ætiinœe
æi tehnologii noi æi în ascensiune; activitåœi de cercetare specifice pentru IMM-uri, activitåœi de
cooperare internaœionalå, activitåœi non-nucleare ale Centrului Comun de Cercetare (JRC - Joint
Research Center).

II. Structurarea Zonei Europene de Cercetare (ERA):
1. Cercetare æi inovare (o mai bunå integrare între acestea æi transformarea rezultatelor cercetårii în
inovaœii utile æi cu valoare comercialå);
2. Resurse umane - Acœiunile Marie Curie pentru mobilitate, pregåtire, transfer de cunoætinœe, recunoaætere a excelenœei etc.;
3. Infrastructura de cercetare;
4. Ætiinœå æi societate (promovarea dialogului între comunitatea ætiinœificå æi societate).
III. Consolidarea bazelor Zonei Europene de Cercetare
1. Coordonarea activitåœilor (dezvoltarea sinergiilor existente între activitåœile naœionale - Schema ERANET; sporirea complementaritåœii dintre acœiunile UE æi cele ale altor organizaœii ætiinœifice);
2. Dezvoltarea coerentå a politicilor de cercetare æi inovare.
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Programul Cadru Euratom finanœeazå activitåœi care intensificå colaborarea bunå existentå la nivel
european, în domeniul siguranœei activitåœilor nucleare:
1. Fuziune termonuclearå controlatå (demonstrarea fezabilitåœii ætiinœifice æi tehnologice a energiei de fisiune
æi evaluarea calitåœilor ei durabile);
2. Gestionarea deæeurilor radioactive (promovarea unei abordåri larg susœinute a gestionårii æi evacuårii
deæeurilor; utilizarea potenœialului tehnic æi economic al conceptelor capabile så foloseascå într-un mod
mai eficient materiale fisionabile æi så genereze mai puœine deæeuri);
3. Protecœia împotriva radiaœiilor (menœinerea æi îmbunåtåœirea nivelului ridicat de protecœie în acest
domeniu);
4. Alte activitåœi (sprijinirea politicilor UE din domeniul sånåtåœii, energiei æi mediului);
5. Activitåœi nucleare ale Centrului Comun de Cercetare.

Valoarea finanœårii
Este menœionatå în fiecare Apel pentru propuneri.

Condiœii de finanœare
Condiœiile de finanœare sunt descrise în Apelul pentru propuneri pentru fiecare componentå a programului.

Termenul limitå de depunere a cererilor de finanœare
Termenele limitå sunt anunœate în Apelurile pentru propuneri, care se publicå la adresele
http://europa.eu.int/eur-lex æi www.cordis.lu/fp6/calls.htm

Unde se depun cererile de finanœare
Propunerile de proiecte se pot depune numai ca råspuns la un Apel de propuneri de proiecte, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene æi pe Internet la:
www/cordis.lu/fp6/calls.htm

Pachete informative specifice sunt publicate pentru fiecare Apel æi includ documentele, explicaœiile æi
formularele necesare pentru pregåtirea unui proiect.

Un sistem electronic pentru depunerea proiectelor (EPSS) este oferit æi li se recomandå solicitanœilor så-l
foloseascå. Fiecare Apel are un termen limitå care este respectat cu stricteœe (nici måcar o întârziere cu un
minut nu este acceptatå).
Propunerile de proiecte trebuie depuse la Comisia Europeanå de cåtre partenerul principal din proiect (dacå
este cazul).

Documente necesare
Cererile de finanœare æi Apelul pentru propuneri pot fi descårcate de la urmåtoarea adreså de Internet:
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls_open.cfm
Contact
Comisia Europeanå – Direcœia Generalå pentru Cercetare
SDME 2/85
B-1049 Bruxelles – Belgia

Informaœii despre FP6: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html
Informaœii despre programe æi proiectele de cercetare: www.cordis.lu
Solicitårile de informaœii pot fi adresate la: research@cec.eu.int

Ministerul Educaœiei, Cercetårii æi Tineretului (Str. Mendeleev, nr. 21-25, 010362 Bucureæti, www.mct.ro)

Mircea Sbârnå - Coordonator Naœional pentru FP6, tel.: 021-212.87.06, fax: 021-210.92.75, e-mail:
msbarna@mct.ro
Iulia Mihail - Director, tel.: 021-212.87.04, fax: 021-211.42.75, e-mail: imihail@mct.ro
Reœeaua Punctelor naœionale de contact: www.cordis.lu/fp6/ncp.htm
Pentru a gåsi un partener, accesaœi: www.cordis.lu/fp6/partners.htm
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Programul eTEN îæi propune så le ofere tuturor cetåœenilor europeni posibilitatea de a accesa servicii
publice (de la învåœare la distanœå pânå la sånåtate) prin utilizarea noilor tehnologii eServicii (eServices).
eTEN este o punte de legåturå între proiectele de cercetare cu caracter inovativ æi aplicarea în practicå a
acestora. Domeniile cheie abordate de acest program sunt: eGuvernare (eGovernment), eSånåtate
(eHealth), eIncluziune socialå (eInclusion), eÎnvåœare (eLearning), eBusiness æi Servicii de securitate æi
încredere în societatea informaœionalå.

Solicitanœi eligibili
Entitåœi juridice din cele 25 de state membre ale Uniunii, România æi Bulgaria;
• Pentru Acœiunile de tipul 1 æi 2 (vezi mai jos), consorœiul care solicitå finanœare trebuie så includå
minim douå entitåœi independente, înregistrate legal în œåri diferite participante la program;
• Pentru Acœiunile de tipul 3 (vezi mai jos), propunerile de proiecte pot veni din partea unei singure
entitåœi înregistrate legal în una din œårile participante la program.
Buget total
Bugetul pentru Apelul de propuneri 2005 al Programului eTEN este aproximativ 46 milioane Euro.

Acœiuni eligibile
În 2005, pot fi trimise propuneri de proiecte pentru urmåtoarele tipuri de acœiuni:
1. Dezvoltare iniœialå (un serviciu este lansat complet operaœional);
2. Validare pe piaœå (un prototip sau serviciu matur tehnic este testat pe piaœå æi un plan/raport de lansare
este pregåtit înainte de acest pas;
3. Sprijin æi coordonare (stimularea cooperårii între proiecte æi cei interesaœi de-a lungul canalului de
furnizare a acestor servicii; diseminarea rezultatelor proiectelor celor care ar putea så le lanseze pe piaœå
æi utilizatorilor; coordonarea între activitåœile eTEN æi alte iniœiative etc.).
N.B: Unele dintre activitåœile incluse la punctul 3 pot fi achiziœionate prin licitaœii organizate de serviciile Comisiei
Europene.

Pot beneficia de finanœare proiecte care abordeazå una din urmåtoarele teme:
1) eGuvernare (eGovernment) - servicii electronice furnizate pentru sau de cåtre autoritåœile publice la nivel
local, regional, naœional sau european; servicii care faciliteazå participarea cetåœenilor la procesul democratic;
servicii care sprijinå transformårile din zona guvernamentalå.
Aspectele cheie pentru 2005:
• îmbunåtåœirea calitåœii æi a modului de acces la serviciile publice;
• reducerea cheltuielilor administrative pentru cetåœeni æi companii;
• creæterea participårii la procesul democratic æi dezbaterile publice;
• îmbunåtåœirea eficienœei æi eficacitåœii administraœiei publice;
• transferul/preluarea proiectelor/practicilor de succes între administraœiile publice.
2) eSånåtate (eHealth) - servicii electronice care promoveazå sånåtatea, ajutå la prevenirea îmbolnåvirilor,
îmbunåtåœesc accesul, calitatea æi/sau eficacitatea serviciilor medicale æi sunt adaptate så sprijine mobilitatea
pacienœilor æi schimbårile demografice.
Aspectele cheie pentru 2005 sunt:
• acces mai bun æi schimb la nivel european de informaœii în domeniul sånåtåœii;
• tranzacœii legate de aceste servicii (management æi rambursare).

3) eIncluziune socialå (eInclusion) - furnizarea de servicii æi soluœii publice care så contribuie la depåæirea
barierelor socio-economice, fizice, educaœionale, geografice, de vârstå, de limbå, culturale æi de gen.
Aspecte cheie pentru 2005 sunt:
• accesibilitate electronicå a serviciilor guvernamentale;
• promovarea æi facilitarea învåœårii pe termen lung;
• promovarea activitåœilor de prospectare a pieœei muncii;
• adaptarea la noile condiœii de lucru;
• accesibilitatea serviciilor de telecomunicaœii æi radio;
• tehnologii care oferå asistenœå pentru livrarea de servicii æi utilizarea acestora de cåtre persoanele cu
nevoi speciale.
4) eÎnvåœare (eLearning) - utilizarea tehnologiilor multi-media, a Internetului æi a altor canale de comunicare
pentru a îmbunåtåœi calitatea procesului de învåœare prin facilitarea accesului la resurse æi servicii æi furnizarea
de interacœiuni de la distanœå.
Aspecte cheie pentru 2005 sunt:
• servicii de învåœare de-a lungul întregii vieœi luând în considerare nevoile individuale æi stilurile de învåœare;
• servicii prin care se furnizeazå adulœilor cunoætinœele æi competenœele necesare pentru a-æi îmbunåtåœi
æansele de angajare; training la locul de muncå;
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tabere pentru stabilirea de contacte; servicii de colaborare;
încurajarea educaœiei prin intermediul mijloacelor electronice digitale æi înœelegerea rolului acestora în
învåœare, mai ales pentru cei care din cauza localizårii geografice, situaœiei sociale æi nevoilor speciale nu
pot beneficia de formele de educaœie tradiœionale.

5) Securitate æi încredere în societatea informaœionalå – servicii care så sporeascå nivelul securitåœii æi
încrederii în societatea informaœionalå æi economia electronicå prin reducerea riscurilor pentru cetåœeni æi
mediul de afaceri ca urmare a folosirii inadecvate a resurselor æi datelor prin intermediul Internetului.
Domeniile prioritare pentru 2005 sunt:
• elaborarea unor instrumente interoperabile folosind semnåturile electronice, cu accent pe semnåturile
profesionale; promovarea serviciilor de protejare a datelor personale, având în vedere mobilitatea
utilizatorului;
• crearea unor sisteme de micro-plåœi sigure æi interoperabile care så protejeze datele personale sau så
permitå tranzacœii anonime; sprijin pentru consolidarea cooperårii dintre organizaœiile care se ocupå cu
monitorizarea æi îmbunåtåœirea securitåœii reœelelor, precum æi a comunicårii acestora cu cetåœenii æi mediul
de afaceri.

6) eBusiness - servicii care faciliteazå participarea IMM-urilor la economia electronicå æi, în special,
interacœiunea acestora cu mediul în care activeazå.
Domeniile prioritare pentru 2005 sunt:
• sprijin pentru IMM-uri æi reœele ale acestora pentru adoptarea de instrumente electronice æi facilitarea
sinergiei æi a interacœiunilor cu mediul de lucru (actori din economiile locale, entitåœi publice, grupåri
internaœionale, reœele sectoriale etc.);
• furnizarea æi promovarea serviciilor electronice transfrontaliere;
• promovarea parteneriatelor public-privat æi consolidarea capacitåœilor de utilizare a serviciilor electronice
de cåtre organismele implicate.

Condiœii de finanœare
1) Proiecte de dezvoltare iniœialå – co-finanœare a costurilor totale permise într-un procent de maxim 10% din
totalul costurilor investiœionale;
2) Proiecte de validare pe piaœå - co-finanœare a maxim 50% din costurile totale permise, dar nu mai mult de
10% din totalul estimat al costurilor investiœionale
3) Proiecte de sprijin æi coordonare – se pot finanœa costurile totale permise integral.
Termen limitå
10 mai 2005, 16.00 (ora Bruxelles-ului)

Unde se depune cererea de finanœare
Proiectele în cadrul acestui Apel pot fi trimise utilizând Sistemul Electronic de Depunere a Propunerilor dezvoltat
de Comisia Europeanå (EPSS - Electronic Proposal Submission System ) – sistemul este disponibil la adresa:
http://europa.eu.int/eten
Propunerile de proiecte pot fi trimise fie electronic utilizând EPSS, fie în formå tipåritå.
Propunerile în formå tipåritå trebuie etichetate æi trimise la urmåtoarea adreså:
“eTEN proposals”, Call 2005/1, European Commission, B-1049 Brussels

Pentru livråri personale sau prin reprezentanœi, se foloseæte urmåtoarea adreså: “eTEN Proposals”, Call 2005/1,
European Commission, Rue de Geneve, 1, B-1140 Brussels
Detalii despre procesul de depunere a cererilor de finanœare se gåsesc în Ghidul Iniœiatorilor de Proiecte 2005
disponibil la: www.europa.eu.int/information_society/activities/eten/library/calls/cfp20051/
guide_for_proposers_en_20050210.pdf

Documente necesare
Acestea sunt disponibile pe: http://europa.eu.int/eten sau pot fi obœinute direct de la Comisia Europeanå de la
urmåtoarea adreså:
Comisia Europeanå /Direcœia Generalå pentru Societatea informaœionalå æi Media
eTEN Help Desk /Birou BU31 2/74
B - 1049 Bruxelles BELGIA
e-mail : infso-eten@cec.eu.int or fax: +32-2-29.61.740
Contact
eTEN Helpdesk: e-mail: infso-eten@cec.eu.int, fax: +32-2-29.61.740
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Alåturi de programele Socrates æi Youth, Leonardo da Vinci (LdV) are în vedere crearea unei zone
europene de cooperare în domeniul educaœiei æi instruirii.
Programul promoveazå proiectele transnaœionale în domeniul formårii profesionale.

Proiectele trebuie så se bazeze pe cooperarea între diferiœii factori implicaœi în acest domeniu
(organisme de instruire, æcoli profesionale, universitåœi, firme, camere de comerœ etc.). Obiectivele
finale sunt de a måri gradul de mobilitate (a celor care parcurg o perioadå de instruire, a profesorilor
æi a mentorilor), de a sprijini activitatea de inovare æi de a îmbunåtåœi calitatea instruirii.

Programul Leonardo da Vinci are trei obiective principale:
1. dezvoltarea aptitudinilor æi competenœelor, în special ale tinerilor, în procesul de formare
profesionalå æi instruire la toate nivelurile;
2. îmbunåtåœirea calitåœii æi a accesului la instruire permanentå æi pe tot parcursul vieœii, în
vederea dezvoltårii capacitåœii de adaptare;
3. promovarea contribuœiei formårii profesionale la activitatea de inovare, în vederea creæterii
competitivitåœii æi a spiritului antreprenorial. Un accent deosebit se pune pe cooperarea între
instituœiile de formare profesionalå æi firme (mai ales IMM-uri).

Cine poate solicita finanœare
Organisme publice æi private, precum æi firme implicate sau preocupate de formarea profesionalå, aflate în
parteneriate internaœionale din cele 25 de State Membre ale Uniunii, din Islanda, Liechtenstein æi Norvegia, 3
state candidate sau în curs de aderare:
• instituœii de formare profesionalå;
• universitåœi;
• firme, inclusiv IMM-uri;
• firme din industria producåtoare;
• ONG-uri;
• organizaœii æi institute de cercetare;
• organizaœii cu caracter comercial (inclusiv camere de comerœ);
• parteneri sociali etc.

Persoanele fizice pot primi o finanœare din partea programului, dar nu pot solicita individual finanœare
pentru un proiect.
Buget total
1,15 miliarde Euro pentru 2000 – 2006 (pentru toate œårile participante la program)

Activitåœi eligibile
Programul finanœeazå:
1. MOBILITÅŒI – sprijin pentru proiecte de mobilitate transnaœionalå a persoanelor care desfåæoarå
activitåœi de formare profesionalå, în special tineri æi profesori. Existå trei opœiuni posibile: (a) perioade de
instruire æi/sau experienœe de lucru într-o organizaœie gazdå din stråinåtate; (b) schimburi de experienœå;
(c) vizite de studii.
2. PROIECTE PILOT - sprijinirea dezvoltårii æi transferului de inovaœie æi calitate în domeniul formårii
profesionale, inclusiv prin acœiuni tematice;
3. COMPETENŒE LINGVISTICE – promovarea abilitåœilor lingvistice æi culturale în pregåtirea profesionalå
prin:
- proiecte transnaœionale pilot;
- proiecte transnaœionale de schimb de experienœå.
4. REŒELE TRANS-NAŒIONALE – sprijin pentru dezvoltarea de reœele europene de cooperare, care så
faciliteze schimburile de experienœå æi de bune practici în domeniu;
5. MATERIALE DE REFERINŒÅ – compararea de date, studii æi analize, elaborarea æi diseminarea de
materiale de referinœå;
6. ACŒIUNI COMUNE – relaœionarea cu alte iniœiative ale Uniunii Europene, în mod special cu programele
din domeniul educaœiei æi cele pentru tineret.
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Valoarea finanœårii
Mobilitate: Contribuœia financiarå a Uniunii nu poate depåæi 5.000 Euro/beneficiar æi pe locaœie/schimb
Proiecte pilot: 75% din costurile eligibile, cu un plafon maxim de 200.000 Euro/an sau proiect din bugetul
Uniunii; plafon de 300.000 Euro/an æi proiect din bugetul Uniunii pentru acœiuni tematice;
Competenœe lingvistice: 75% din costurile eligibile, cu un plafon maxim de 200.000 Euro/an sau proiect din
bugetul Uniunii;
Reœele transnaœionale: 50% din costurile eligibile, cu un plafon maxim de 150.000 Euro/an sau proiect din
bugetul Uniunii;
Materiale de referinœå: între 50 æi 100% din costurile eligibile, cu un plafon maxim de 200.000 Euro/an
(uneori æi 300.000) sau proiect din bugetul Uniunii;
Acœiuni comune: pânå la 75% din costurile eligibile.
Condiœii de finanœare
Informaœii despre condiœiile financiare æi bugetare sunt incluse în “Manualul administrativ æi financiar”,
disponibil pe pagina:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2/guides/en_1.pdf
Durata proiectului
Maximum 2 ani pentru toate tipurile de proiecte.

Termenul limitå de depunere a cererilor de finanœare
• Mobilitåœi - 10 februarie 2006;
• Proiecte pilot (cu excepœia Activitåœilor tematice), Competenœe lingvistice æi Reœele transnaœionale:
- 30 septembrie 2005 (numai pentru pre-propuneri);
- 10 februarie 2006 (numai pentru proiectele pre-selectate de cåtre Agenœia Naœionalå).
• Materiale de referinœå, Activitåœi tematice æi proiecte depuse de organizaœiile europene în cadrul
tuturor måsurilor (cu excepœia Mobilitåœilor):
- 30 septembrie 2005 (numai pentru pre-propuneri);
- 10 februarie 2006 (numai pentru proiectele pre-selectate de cåtre Comisia Europeanå).

Pentru detalii:
- contactaœi Agenœia Naœionalå pentru Programe Comunitare în domeniul Educaœiei æi Formårii
Profesionale;
- vizitaœi site-ul unde se publicå Apelurile anuale de Propuneri de Proiecte æi Ghidul Solicitanœilor:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html

Unde se depun cererile de finanœare
Dosarele de solicitare de finanœare se depun fie la sediul Agenœiei Naœionale pentru Programe Comunitare în
domeniul Educaœiei æi Formårii Profesionale, fie la Comisia Europeanå, în funcœie de tipul de acœiune.
Pentru detalii, consultaœi Apelul pentru propuneri 2005-2006.

Documente necesare
Toate documentele necesare pot fi obœinute de la Agenœia Naœionalå sau descårcate de la adresa:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2/forms_en.html

Contact
Comisia Europeanå, Direcœia Generalå pentru Educaœie æi Culturå, Directoratul pentru Formare
Profesionalå (Rue de la Loi/ Wetstraat 200, B - 1049 Bruxelles, fax: +32-2-295.57.23, e-mail:
leonardo@cec.eu.int, leonardo-helpdesk@cec.eu.int)
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html
Biroul de Asistenœå Tehnicå pentru Socrates, Leonardo æi Youth - Departamentul Leonardo (59-61 Rue
de Trèves, B - 1040 Bruxelles, Belgia, fax: +32-2/233.01.50, e-mail:leonardo@socleoyouth.be).
Agenœia Naœionalå pentru Programe Comunitare în domeniul Educaœiei æi Formårii Profesionale
(Monica Calotå, Director - Splaiul Independenœei, nr. 313, Universitatea Politehnicå Bucureæti, Corp R, et. 5,
camera 518, 060042 Bucureæti, tel.: 021-410.37.57, fax: 021-410.32.13, e-mail: info@leonardo.ro,
http://www.leonardo.ro).
Pentru a cåuta parteneri, vizitaœi: http://leonardo.cec.eu.int/psd/
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Programul Socrates are urmåtoarele obiective:
• consolidarea sistemului educaœional la toate nivelurile æi facilitarea accesului la resursele
educaœionale în Europa;
• sprijinirea cooperårii æi mobilitåœii prin educaœie;
• promovarea învåœårii limbilor europene;
• promovarea egalitåœii de æanse în toate sectoarele educaœionale;
• încurajarea activitåœii de inovare în educaœie.
Socrates ia în considerare toate tipurile de educaœie, formalå æi informalå, la toate nivelurile, de la creæå la
universitate æi educaœia adulœilor, care devine din ce în ce mai importantå.

Cine poate solicita finanœare
Entitåœi înregistrate în unul din Statele Membre ale Uniunii, în Islanda, Liechtenstein æi Norvegia, 3 state candidate
sau în curs de aderare:
- æcoli (de la cele pregåtitoare pânå la toate tipurile de æcoli secundare);
- universitåœi;
- instituœii/centre de instruire a cadrelor didactice;
- instituœii pentru instruirea adulœilor;
- asociaœii (ale studenœilor, pårinœilor, profesorilor, ale personalului tehnic, etc.) cu activitåœi în domeniul educaœiei;
- autoritåœi publice;
- firme private;
- institute de cercetare;
- organizaœii profesionale;
- organizaœii comerciale æi camere de comerœ æi industrie etc.
Elevii, studenœii æi alte persoane aflate în procesul de învåœare nu sunt direct eligibili, ci doar printr-un
proiect derulat într-o instituœie de învåœåmânt eligibilå.

Buget total
1850 milioane Euro pentru 2000 - 2006 (pentru toate œårile participante la program)

Activitåœi eligibile
Programul cuprinde opt acœiuni separate:
COMENIUS – sporirea calitåœii æi întårirea dimensiunii europene a educaœiei æcolare:
1. Parteneriate între æcoli: proiecte æcolare (cel puœin 3 æcoli din 3 œåri participante; oferå posibilitatea de a lucra
pe o temå de interes comun); proiecte lingvistice (implicå 2 æcoli din 2 œåri); proiecte de dezvoltare æcolarå
(cel puœin 3 æcoli din 3 œåri participante, care-æi împårtåæesc experienœele æi comparå metodele de predare æi
organizare, etc.);
2. Proiecte de cooperare europeanå pentru instruirea cadrelor didactice;
3. Burse individuale pentru cadrele didactice;
4. Reœele Comenius (pentru diseminarea proiectelor æi practicilor inovative);
ERASMUS – pentru învåœåmântul superior:
1. Proiecte de dezvoltare a programei;
2. Programe Intensive (IP);
3. Mobilitåœi pentru studenœi æi profesori;
4. Reœele tematice (pentru diseminarea bunelor practici);
GRUNDTVIG – sporirea calitåœii, a dimensiunii europene, a disponibilitåœii æi accesibilitåœii educaœiei permanente
prin educarea adulœilor, oferirea de alternative educaœionale pentru cei care påråsesc æcoala fårå o calificare de
bazå æi promovarea unor direcœii alternative de învåœare:
1. Proiecte de cooperare europeanå;
2. Parteneriate de studiu;
3. Activitåœi de formare;
4. Reœele Grundtvig æi seminarii tematice (pentru diseminarea celor mai bune practici);
LINGUA – învåœarea æi predarea limbilor stråine:
1. Promovarea studiului limbilor stråine;
2. Crearea de instrumente æi materiale în acest domeniu;
MINERVA – educaœie bazatå pe noile tehnologii: învåœåmânt deschis æi la distanœå æi respectiv tehnologii de
comunicare în domeniul educaœiei.
OBSERVARE ÆI INOVARE în sistemele æi politicile educaœionale - schimbul de informaœii æi experienœe,
identificarea de bune practici, analize comparative ale practicilor æi sistemelor educaœionale, discutarea temelor de
interes comun din domeniul educaœiei:
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1. Activitåœi generale de observare a sistemelor, politicilor æi inovaœiilor educaœionale;
2. Arion – vizite de studiu pentru factorii de decizie din învåœåmânt;
3. Acœiuni inovatoare pentru a råspunde noilor cerinœe educaœionale.
MÅSURI ÎNSOŒITOARE – sprijinå iniœiativele care contribuie la realizarea obiectivelor generale ale programului
(acœiuni de informare æi prezentare a rezultatele proiectelor, training în administrarea de programe, etc.).

Valoarea finanœårii
Informaœiile despre prevederile financiare æi bugetare sunt disponibile la
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/downfile/call05_en.pdf
http://www.socrates.ro/ftp/Apel_2005.pdf
unde se gåseæte textul integral al Apelului pentru 2005.

Condiœii de finanœare
Existå reguli specifice pentru fiecare Acœiune. Vå rugåm contactaœi Agenœia Naœionalå pentru Programe
Comunitare în domeniul Educaœiei æi Formårii Profesionale.
Durata proiectului
Vå rugåm solicitaœi detalii Agenœiei Naœionale.

Unde se depun cererile de finanœare
“Acœiuni centralizate” – propunerile de proiecte se trimit la Comisia Europeanå (vezi contactele mai jos)
“Acœiuni descentralizate” – propunerile de proiecte se trimit la Agenœia Naœionalå (vezi contactele mai jos)

Termen limitå de depunere a cererilor de finanœare
“Acœiuni centralizate” :
- Comenius 2.1 – Proiecte de cooperare europeanå pentru instruirea cadrelor didactice - 1 martie 2005;
- Comenius 3, Lingua, Grundtvig 1 and 4, Erasmus 3, Minerva – pre-propuneri – 1 noiembrie 2005;
- Måsuri însoœitoare - 1 aprilie 2005, 1 octombrie 2005;
“Acœiuni descentralizate” :
- Comenius 1 – Parteneriate între æcoli - 1 februarie 2005;
- Comenius 2.2.B – 1 martie 2005;
- Comenius 2.2.C – 15 martie 2005;
- Grundtvig 2 – Partneriate de studiu - 1 martie 2005;
- Gruntvig 3 – 15 aprilie 2005;
- Arion – 1 aprilie 2005;
- Vizite pregåtitoare – (vå rugåm så consultaœi Apelul Naœional pentru 2005
(www.socrates.ro/ftp/Apel_2005.pdf).
Pentru mai multe detalii,
- contactaœi Agenœia Naœionalå;
- vizitaœi site-ul web pentru “Apeluri Anuale de Propuneri” æi “Ghidul Solicitantului”:
http://www.europa.eu.int/comm/education/socrates.html

Documente necesare
• “Acœiuni centralizate” – formularele pot fi descårcate de la adresa: http://europa.eu.int/comm/education/
socrates/download.html
• “Acœiuni descentralizate” – formularele sunt disponibile la Agenœia Naœionalå sau pe www.socrates.ro

Contact
Comisia Europeanå, Direcœia Generalå pentru Educaœie æi Culturå (Rue de la Loi, nr. 200, B-1049, Bruxelles,
Belgia, tel.: +32-2-296.41.97, fax: +32-2-296.86.02, http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/
index_en.htm)
Biroul de Asistenœå Tehnicå pentru Leonardo da Vinci, Socrates æi Youth, Departamentul Socrates (Rue de
Treves, nr. 59-61, B-1040 Bruxelles, Belgia, tel.: +32-2-233.01.11, fax: +32-2-233-01-50, http://europa.eu.int/
comm/education/socrates.html)
Agenœia Naœionalå pentru Programe Comunitare în domeniul Educaœiei æi Formårii Profesionale. (Monica
Calotå, Director Adjunct / Mariana Cosac, Blv. Schitu Magureanu, nr. 1, etajul 3, sector 5, 050025 Bucureæti, tel.:
021-311.35.05, 312.11.87, fax: 021-311.35.00, e-mail: agentie@socrates.ro, mariana.cosac@socrates.ro,
www.socrates.ro).
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Programul comunitar TINERET (YOUTH) este programul Uniunii Europene de mobilitate æi educaœie
neconvenœionalå pentru tinerii cu vârste cuprinse între 15 æi 25 ani.

Programul are în vedere realizarea æi menœinerea unei echilibru între dezvoltarea personalå æi activitåœile
colective în toate sectoarele societåœii prin realizarea urmåtoarelor obiective:
• facilitarea integrårii persoanelor tinere în societate æi încurajarea spiritului de iniœiativå din partea
acestora;
• dezvoltarea cunoætinœelor æi competenœelor tinerilor æi a aprecierii de cåtre aceætia a valorii unor
astfel de experienœe;
• libera exprimare a sentimentelor de solidaritate din partea tinerilor atât în Europa, cât æi în întreaga
lume; sprijinirea luptei împotriva terorismului æi a xenofobiei;
• promovarea unei mai bune înœelegeri a diversitåœii din cadrul culturii Europene comune, precum æi
a patrimoniului æi valorilor care stau la baza Uniunii;
• eliminarea tuturor formelor de discriminare æi promovarea egalitåœii la orice nivel al societåœii;
• introducerea elementului european în proiecte, ceea ce va avea un impact pozitiv la nivelul
activitåœilor prestate de tineri la nivel local.

O prioritate a Comisiei Europene este de a da tinerilor cu mai puœine posibilitåœi (mai puœin privilegiaœi
cultural, geografic, socio-economic sau cu dizabilitåœi) mai multå mobilitate æi un acces mai mare la
activitåœile educaœionale non-formale dezvoltate sub egida programului Tineret.
În 2005, se acordå prioritate proiectelor care:
• promoveazå diversitatea culturalå (ex. facilitarea dialogului æi desfåæurarea de activitåœi comune
pentru tineri având culturå, etnie, credinœå diferite) æi sprijinå lupta împotriva rasismului æi a
xenofobiei;
• sprijinå includerea tinerilor cu mai puœine posibilitåœi.

Cine poate solicita finanœare
• grupuri de tineri care doresc så organizeze un schimb de experienœå sau så lanseze o iniœiativå în cadrul
comunitåœii locale din care fac parte;
• tineri care doresc så se implice în activitatea Serviciului European de Voluntariat;
• foæti voluntari care doresc så-æi fructifice experienœa;
• organizaœii de tineret;
• lideri ai grupurilor de tineri;
• tineri angajaœi;
• coordonatori sau organizatori de proiecte în domeniul tineretului æi al educaœiei neconvenœionale;
• organizaœii non-profit, asociaœii sau structuri înregistrate în unul din Statele Membre UE, în Islanda,
Liechtenstein, Norvegia æi urmåtoarele 3 state candidate sau în curs de aderare: Bulgaria, România æi Turcia.
Buget total
520 milioane Euro (pentru toate œårile participante la program, pentru întreaga perioadå de 7 ani)
Activitåœi eligibile
Programul este structurat pe cinci acœiuni principale:

Acœiunea 1 – Tineri pentru Europa/Schimburi æi Reuniuni ale tinerilor: oferå grupurilor de tineri (cu vârste
cuprinse între 15 æi 25 de ani) din diferite œåri ocazia de a se întâlni. Aceste reuniuni au o valoare pedagogicå æi
promoveazå formele de educaœie neconvenœionalå, pentru ca tinerii så studieze teme de interes comun æi så
acumuleze cunoætinœe despre cultura celorlalœi.
Acœiunea 2 – Serviciul European de Voluntariat (SEV): permite tinerilor cu vârste cuprinse între 18 æi 25 de ani
så desfåæoare activitåœi de voluntariat în afara œårii lor pentru o perioadå de maxim 12 luni, în cadrul unor proiecte
locale din domenii precum: ecologie æi protecœia mediului, social, artå æi culturå, noi tehnologii, activitåœi de
divertisment æi sport etc.
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Acœiunea 3 – Iniœiative pentru tineret – tinerii cu vârste cuprinse între 15/18 æi 25 de ani sunt încurajaœi så dezvolte
proiecte locale. Intenœia este de a li se acorda æansa de a-æi dezvolta æi exprima creativitatea æi spiritul de iniœiativå.
Aceastå acœiune urmåreæte, de asemenea, så le ofere foætilor voluntari din cadrul SEV ocazia de a-æi folosi
experienœa æi abilitåœile dobândite pe parcursul serviciului de voluntariat.

Acœiunea 4 - Acœiuni Comune: reunesc programele SOCRATES, LEONARDO da VINCI æi TINERET/YOUTH.
Aceastå componentå oferå sprijin iniœiativelor bazate pe complementaritatea acestor trei programe æi a altor
iniœiative, precum Cultura 2000.
Acœiunea 5 – Måsuri de sprijin: dezvoltå æi completeazå celelalte componente ale programului TINERET, în
vederea amplificårii rezultatelor obœinute, continuårii æi dezvoltårii de acœiuni inovatoare la nivelul Uniunii æi
încurajårii unei calitåœi ridicate a proiectelor depuse de tineri, prin schimburi de bune practici æi instruirea
organizatorilor de proiecte.

Condiœiile de finanœare
Granturile se bazeazå pe principiul co-finanœårii conform cåruia Programul Tineret æi organizatorii/participanœii
suportå împreunå costurile proiectului.
Informaœii cu privire la regulile financiare pentru fiecare tip de acœiune se pot obœine de la ANSIT, Agenœia Naœionalå
pentru Sprijinirea Iniœiativelor Tinerilor æi pe: http://europa.eu.int./comm/youth/program/faq_en.html
Durata proiectului
Consultaœi: http://europa.eu.int/comm/youth/program/guide04_en.pdf

Termenul limitå de depunere a cererilor de finanœare
Pentru proiectele selectate la nivel naœional (descentralizat), existå cinci termene limitå pe parcursul anului:
Pentru proiecte care demareazå în perioada
Termen limitå
1 mai – 30 septembrie
1 februarie
1 iulie – 30 noiembrie
1 aprilie
1 septembrie – 31 ianuarie
1 iunie
1 decembrie - 30 aprilie
1 septembrie
1 februarie – 30 iunie
1 noiembrie
Pentru proiectele selectate la nivel european (centralizat), existå trei termene limitå pe parcursul anului:
Pentru proiecte care demareazå în perioada
Termen limitå
1 iulie - 31 decembrie
1 februarie
1 iunie
1 noiembrie – 30 aprilie
1 aprilie – 30 septembrie
1 noiembrie

Unde se depun cererile de finanœare
Nivel descentralizat – proiectele se depun la ANSIT - Agenœia Naœionalå pentru Sprijinirea Iniœiativelor Tinerilor
(adresa mai jos).
Nivel centralizat – proiectele se depun la Comisia Europeanå (prin Biroul de Asistenœå Tehnicå)

Documente necesare
ANSIT æi Comisia Europeanå pun la dispoziœie formularele oficiale. Documentele pot fi, de asemenea, descårcate
de pe site-ul Comisiei: http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html

Contact
Comisia Europeanå, Direcœia Generalå pentru Educaœie æi Culturå (DG EAC), Unitatea pentru Programul Tineret,
B – 1049 Bruxelles, tel.: +32-2/299.11.11, fax: +32-2/299.40.38, e-mail: youth@socleoyouth.be, website:
http://europa.eu.int/comm/youth/
Biroul
de
Asistenœå
Tehnicå,
Departamentul
Tineret,
Rue
Colonel
Bourg,
nr.
139
B-1140 Bruxelles, tel.: +32-2/233.01.11, fax: + 32-2/233.01.50, e-mail: , website: www.socleoyouth.be
Agenœia Naœionalå pentru Sprijinea Iniœiativelor Tinerilor (str. Dem. I. Dobrescu 4-6, Sector 1, Bucureæti,
010026, tel.: 021-310.43.10, 310.43.28, fax: 021-310.43.13, e-mail: ansit@ansitromania.ro, website:
www.ansitromania.ro).
Comisia Europeanå a creat 8 Centre de Resurse numite SALTO-YOUTH. Acestea oferå diferite tipuri de resurse
æi sprijin pentru îmbunåtåœirea calitåœii proiectelor TINERET în domeniile prioritare. Pentru mai multe informaœii,
consultaœi www.salto-youth.net
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Programul Cultura 2000 contribuie la promovarea unui spaœiu cultural pentru toate popoarele
europene, caracterizat atât prin diversitate, cât æi printr-un patrimoniu cultural comun. Acest
instrument financiar sprijinå proiecte de cooperare în toate sectoarele artistice æi culturale (artå
dramaticå, arte vizuale æi plastice, literaturå, patrimoniu, etc.).

Cultura 2000 încurajeazå creativitatea æi mobilitatea, accesul publicului la culturå, diseminarea artei
æi a culturii, precum æi dialogul intercultural. Programul are în vedere æi promovarea rolului culturii în
integrarea socialå æi în dezvoltarea socio-economicå.

Cine poate solicita finanœare
Organizaœiile publice sau private ale cåror activitåœi principale se desfåæoarå în sfera culturalå, înregistrate în
unul din statele membre UE, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Bulgaria æi România.
Buget total
236,5 milioane Euro pentru perioada 2000-2006 (pentru toate statele participante la program).

Activitåœi eligibile
Existå trei categorii principale de proiecte:
• Proiecte anuale de cooperare - dureazå maximum 12 luni;
• Acorduri de cooperare multianuale - dureazå între 24 æi 36 de luni; în cadrul acestora a fost semnat
un acord între parteneri privind acceptarea de cåtre aceætia a obiectivelor æi acœiunilor programului;
• Evenimente Culturale Speciale - ex: Capitale Europene ale Culturii.

Condiœii de finanœare
1. Proiecte anuale - Contribuœia UE se situeazå între 50.000 æi 150.000 Euro, reprezentând maxim 50%
din costul total eligibil al proiectului;
2. Acorduri de cooperare multianuale - Contribuœia UE este de maxim 300.000 Euro / an (reprezentând
maxim 60% din costul total eligibil pentru acordul cultural); fondurile sunt plåtite în tranæe pe parcursul
derulårii acordului cultural de cooperare.
Termenul limitå de depunere a cererilor de finanœare
Termenele limitå de depunere a proiectelor urmeazå så fie anunœate de cåtre Comisia Europeanå în cursul
anului; pentru detalii contactaœi Punctul de Contact Cultural din România.
Unde se depun cererile de finanœare
Va fi indicat în Apelul pentru propuneri.

Documente necesare
Apelurile de propuneri si cererile de finanœare pot fi descårcate de la urmåtoarele adrese:
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/appel_2005_en.html
www.cultura2000.ro
sau pot fi obœinute de la Punctul de Contact Cultural din România sau de la Comisia Europeanå de la
urmåtoarea adreså:
Dezvoltarea politicii în domeniul cultural – Programul Cultura 2000
Direcœia Generalå pentru Educaœie æi Culturå (B-100 – Biroul 5/21)
B-1049, Bruxelles, Belgia

Contact
Comisia Europeanå, Direcœia Generalå pentru Educaœie æi Culturå, Unitatea Culturå (e-mail:
eac-culture@cec.eu.int, linie de informaœii: +32-2-296.65.99).

Ministerul Culturii æi Cultelor, Punctul de Contact Cultural (Alexandru Oprea, tel.: 021-222.58.50,
fax: 021-223.37.25, e-mail: alex@eurocult.ro, www.cultura2000.ro).
Site-uri unde se pot cåuta parteneri: http://agora.mcu.es/pcc/index.htm sau www.euclid.info
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Obiectivul general al acestui Program este sprijinirea implementårii æi dezvoltårii politicilor de mediu æi
legislaœiei UE, în special integrarea politicii de protecœie a mediului în cadrul altor politici æi dezvoltarea
durabilå în cadrul UE.
Programul are patru componente:
• LIFE – Natura;
• LIFE – Mediu – Proiecte demonstrative;
• LIFE – Mediu – Proiecte pregåtitoare;
• LIFE – Proiecte din œåri terœe.

Solicitanœi eligibili
LIFE co-finanœeazå iniœiative în domeniul protecœiei mediului din Uniunea Europeanå, România æi un numår de
state terœe care au decis så participe la programul LIFE.
Aceste entitåœi pot fi persoane fizice sau juridice, inclusiv ONG-uri, autoritåœi naœionale, companii private.
Buget
317 milioane Euro (pentru perioada 2005-2006)

Activitåœi eligibile
România participå la urmåtoarele componente ale programului:
• LIFE-Natura: proiecte care vizeazå conservarea habitatului natural, a faunei æi a florei sålbatice din Uniunea
Europeanå æi (numai în cazul œårilor candidate) de interes internaœional.
• LIFE-Mediu - Proiecte demonstrative: proiecte demonstrative care contribuie la dezvoltarea unor tehnici æi
metode inovatoare. Cinci domenii sunt eligibile pentru finanœare: (1) dezvoltarea æi planificarea utilizårii
terenurilor; (2) gestionarea resurselor de apå; (3) reducerea impactului activitåœilor economice asupra
mediului; (4) managementul deæeurilor; (5) reducerea impactului produselor asupra mediului printr-o politicå
integratå privind produsele.
LIFE-Mediu nu finanœeazå proiecte de cercetare sau de investiœii în infrastructurå sau în tehnologiile existente.
Condiœii de finanœare
Vor fi menœionate în Apelul pentru propuneri de proiecte pentru 2006, care va fi disponibil la adresa:
http://europa.eu.int/comm/environment/life/funding/index.htm
Termen limitå de depunere a cererii de finanœare
Va fi menœionat în Apelul pentru propuneri de proiecte pentru 2006, care va fi disponibil la adresa:
http://europa.eu.int/comm/environment/life/funding/index.htm
Unde se depune cererea de finanœare
Proiectele vor fi depuse mai întâi la autoritatea naœionalå competentå, care pentru România este Ministerul
Mediului æi Gospodåririi Apelor, Unitatea LIFE (a se vedea detaliile mai jos).
În a doua etapå, proiectele vor fi transmise Comisiei Europene de cåtre Autoritåœile naœionale.
Documente necesare
Versiunea electronicå a cererii de finanœare este disponibilå pe site-ul LIFE:
http://europa.eu.int/comm/environment/life/toolbox/financial_sheet.htm
Contact
Comisia Europeanå
Direcœia Generalå pentru Protecœia Mediului ENV.D.1
Birou - BU-9 02/1, B-1049 Bruxelles, fax: +32-2-296.95.56
http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm

Autoritåœi naœionale din Romania:
• LIFE - Natura
• Ministerul Mediului æi Gospodåririi Apelor
Adriana BAZ, Blvd. Libertåœii, nr. 12, Bucureæti, sector 5, fax: 021-410.02.82, e-mail: baz@mappm.ro
• Life - Mediu
• Ministerul Gospodåririi Apelor æi Protecœiei Mediului
Radu HIRJEU, Blvd. Libertåœii, nr. 12, Bucureæti, sector 5, tel./fax: 021-410.82.27

Dacå sunteœi în cåutarea unor parteneri pentru lucrarea dumneavoastrå sau pentru schimb de informaœii æi
experienœå, vizitaœi secœiunea Parteneriat a site-ului LIFE: http://europa.eu.int/comm/environment/
life/toolbox/partnerships.htm
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Programul Multianual pentru Întreprinderi æi Antreprenoriat finanœeazå un numår de måsuri æi servicii prin care
se are în vedere crearea unui mediu favorabil pentru funcœionarea întreprinderilor, în special a IMM-urilor. Printre
acestea, se regåsesc:
• dezvoltarea æi creæterea competitivitåœii afacerilor;
• promovarea spiritului antreprenorial;
• simplificarea æi îmbunåtåœirea cadrului administrativ æi legislativ în domeniul afacerilor;
• îmbunåtåœirea mediului financiar în beneficiul întreprinzåtorilor, în special al IMM-urilor;
• facilitarea accesului la serviciile de asistenœå, la programele æi reœelele Uniunii Europene, precum æi
îmbunåtåœirea coordonårii acestor facilitåœi.

Cine poate solicita finanœare
Persoane juridice înregistrate în Statele Membre, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 3 state candidate sau în curs de
aderare æi state terœe (când permit acordurile æi procedurile):
• Centre Euro - Info;
• bånci;
• societåœi de leasing;
• instituœii de garantare;
• fonduri de garantare mutualå;
• multiplicatorii de informaœii, cum ar fi Camerele de Comerœ;
• reœele de sprijinire a afacerilor;
• instituœii naœionale, locale sau regionale;
• asociaœii sectoriale.
Programul multi-anual 2001-2005 nu include asistenœå directå destinatå întreprinderilor.
Buget total
230 milioane Euro (pentru perioada 2001-2005)

Activitåœi eligibile
Obiectivele menœionate mai sus sunt realizate prin intermediul mai multor activitåœi, grupate în urmåtoarele trei categorii:
1. Reœeaua Centrelor Euro-Info (Euro Info Centres Network), o interfaœå între instituœiile europene æi actorii locali.
Sarcina lor este de a informa, îndruma æi asista IMM-urile æi de a le facilita, direct æi indirect, activitåœile.
2. Instrumente financiare: acestea sunt proiecte administrate de Fondul European de Investiœii (FEI), care au în
vedere în special îmbunåtåœirea mediului financiar, în beneficiul agenœilor economici:
• Schema pentru întreprinderi noi din cadrul Facilitåœii Europene Tehnologice: furnizeazå capital de risc
întreprinderilor inovative prin investiœii în fonduri de capital specializate;
• Fondul de garantare a IMM-urilor: asigurå æi faciliteazå accesul societåœilor mici, dar cu potenœial de creare de
locuri de muncå în Europa la mecanisme de finanœare a datoriei;
• Acœiunea Capital Iniœial: stimuleazå acordarea capitalului de pornire a unei afaceri care are potenœial de
dezvoltare æi de creare de noi locuri de muncå, prin sprijinirea (recrutarea pe termen lung a administratorilor de
investiœii) pentru fonduri de capital iniœial, incubatoare sau alte organizaœii similare la care participå FEI.
3. Dezvoltarea Politicilor aplicate în favoarea întreprinderilor: Comisia Europeanå, în strânså coordonare cu statele
membre, analizeazå æi studiazå modalitåœi de ameliorare a climatului general în care activeazå întreprinderile. În
acest sens, o atenœie specialå se acordå Proiectelor de identificare a procedurii optime, în care Comisia æi
administraœiile naœionale colaboreazå activ pentru o mai bunå înœelegere a diverselor probleme ale întreprinzåtorilor,
pentru identificarea celor mai bune practici æi evaluarea politicilor aplicate în acest domeniu.
Apelurile de propuneri de proiecte din cadrul acestui Program se publicå în fiecare an pe site-ul Direcœiei Generale pentru
Întreprinderi (DG Enterprise): http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/funding/grants/index.htm

Valoarea finanœårii
Pentru mai multe informaœii, vå rugåm vizitaœi:
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/mult_entr_programme/doc/map_oj_en.pdf sau
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/mult_entr_programme/programme_2001_2005.htm#references

Termen limitå de depunere a cererilor de finanœare
Termene limitå pentru Apelurile de propuneri de proiecte care vor fi lansate în 2005 se vor anunœa în textul acestora la
adresa: http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/funding/grants/index.htm

Contact
Comisia Europeanå, Direcœia Generalå pentru Întreprinderi, Unitatea de Coordonare a Politicii în favoarea
întreprinderilor
B-1049, Bruxelles, Belgia, e-mail: ENTR.EPMC@cec.eu.int,
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/mult_entr_programme/programme_2001_2005.htm
Agenœia Naœionalå pentru IMM-uri æi Cooperative (Anca Popescu, Director, tel.: 021-336.14.51, fax: 021-335.34.13).
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Egalitate de gen
2001 - 2005

CUM SA obt, ii
finant, are de la
uniunea europeana
2005
(

Programe comunitare deschise participårii României

Acest Program promoveazå egalitatea de gen, în special prin acordarea de asistenœå æi sprijin pentru
aplicarea Strategiei-Cadru a Uniunii Europene în acest domeniu. Obiectivele sale sunt:
• promovarea æi diseminarea valorilor æi practicilor care stau la baza egalitåœii de gen;
• îmbunåtåœirea gradului de înœelegere a problemelor legate de egalitatea de gen, prin analizarea,
monitorizarea implementårii æi evaluarea efectelor politicilor aplicate în acest domeniu;
• dezvoltarea capacitåœii celor implicaœi de a promova efectiv egalitatea de gen, în special prin
schimbul de informaœii æi bune practici, precum æi prin crearea unor reœele de cooperare la nivelul
UE.

Cine poate solicita finanœare
Toate organizaœiile æi instituœiile publice æi/sau private implicate în promovarea egalitåœii de gen, înregistrate în unul
din Statele Membre UE, în Islanda, Liechtenstein æi Norvegia, 3 state candidate sau în curs de aderare æi în special:
autoritåœi locale æi regionale, organizaœii care promoveazå egalitatea de gen, parteneri sociali, ONG-uri, universitåœi
æi institute de cercetare, birouri naœionale de statisticå, preså.
Buget total
50 milioane Euro (pentru perioada 2001-2005)

Activitåœi eligibile
Programul poate finanœa activitåœi orizontale, în sferele de intervenœie vizate de Strategia-Cadru a Uniunii privitoare
la egalitatea de gen, cum ar fi:
- viaœå economicå (identificarea diferenœierilor pe bazå de gen existente pe piaœa forœei de muncå);
- participare æi reprezentare egalå (adoptarea de instrumente æi strategii pentru promovarea femeilor în sistemul
de luare a deciziilor în domeniile politic, economic æi social la orice nivel);
- drepturi sociale (îmbunåtåœirea aplicårii legislaœiei Uniunii referitoare la protecœia socialå, concediile parentale,
protecœia maternalå æi timpul de lucru, etc.);
- viaœå civilå (consolidarea drepturilor fundamentale ale femeilor);
- rolul stereotipurilor (acest domeniu acoperå imaginile stereotip ale femeilor æi bårbaœilor æi necesitatea de a
schimba comportamentul, atitudinile, normele æi valorile pentru a lua în calcul evoluœia rolurilor acestora în
societate).
Se încurajeazå participarea în egalå måsurå a femeilor æi bårbaœilor la proiecte.
Solicitanœii sunt încurajaœi så analizeze modalitåœi prin care proiectele lor så devinå accesibile persoanelor cu
handicap.

Valoarea finanœårii
Între 250.000 æi 500.000 Euro.

Condiœii de finanœare
Comisia Europeanå va finanœa pânå la 80% din costurile eligibile ale proiectului, restul trebuie furnizat de beneficiar
æi partenerii såi.

Termen limitå de depunere a cererilor de finanœare
Noul termen pentru depunerea de propuneri de proiecte va fi comunicat pe site-ul web al Direcœiei Generale pentru
Ocuparea Forœei de Muncå æi Afaceri Sociale: http://europa.eu.int/comm/dgs/ employment_social/tender_en.htm
Unde se depun cererile de finanœare
Comisia Europeanå – Direcœia Generalå pentru Ocuparea Forœei de Muncå æi Afaceri Sociale
Rue Joseph II, 37, B- 1049 Bruxelles
Documente necesare
Textul Apelului de propuneri æi Ghidul solicitantului vor fi disponibile pe:
www.europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm æi www.infoeuropa.ro

Contact
Comisia Europeanå – Direcœia Generalå pentru Ocuparea Forœei de Muncå æi Afaceri Sociale
fax: +32-2-299.80.83, e-mail: empl-g01@cec.eu.int
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
Pentru a gåsi un partener, accesaœi: http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/
partners/index_en.htm

Ministerul Muncii, Solidaritåœii Sociale æi Familiei (Daniela Semenescu, tel./fax: 021-313.40.08, e-mail:
danielasemenescu@mmssf.ro).

35

(

Combaterea Discriminårii
2001-2006

CUM SA obt, ii
finant, are de la
uniunea europeana
2005
(

Programe comunitare deschise participårii României

Acest Program sprijinå activitåœi de combatere a discriminårii bazate pe originea rasialå sau etnicå, religie
sau credinœå, dizabilitåœi sau vârstå (cu excepœia discriminårii pe bazå de gen, care este abordatå printr-un
alt program comunitar).
Obiectivele programului sunt:
• îmbunåtåœirea gradului de înœelegere a problematicii discriminårii;
• dezvoltarea capacitåœii de a preveni sau combate discriminarea prin consolidarea mijloacelor de
acœiune ale organizaœiilor, prin sprijinirea schimbului de informaœii æi bune practici, precum æi prin
crearea unor reœele de cooperare în domeniu la nivel european;
• promovarea/diseminarea valorilor æi practicilor care stau la baza luptei împotriva discriminårii
(inclusiv campanii de informare publicå);
• promovarea acœiunilor care beneficiazå de finanœare prin acest program.

Solicitanœi eligibili
Organisme publice æi/sau private implicate în lupta împotriva discriminårii din Statele Membre ale UE, Islanda,
Norvegia, Liechtenstein, 3 state candidate sau în curs de aderare, în special:
• autoritåœi publice centrale;
• autoritåœi locale æi regionale;
• parteneri sociali;
• ONG-uri;
• universitåœi æi institute de cercetare;
• birouri naœionale de statisticå;
• mass-media.
Buget total
98,4 milioane Euro (pentru perioada 2001-2006)

Activitåœi eligibile
Programul acordå finanœare pentru activitåœi din urmåtoarele domenii:
a) non-discriminare în cadrul æi de cåtre administraœia publicå;
b) non-discriminare în cadrul æi de cåtre mass-media;
c) participare egalå la procesul de decizie politic, economic æi social;
d) acces egal la æi furnizarea de bunuri æi servicii destinate publicului, inclusiv locuinœe, transport, culturå, activitåœi
de petrecere a timpului liber æi sport;
e) monitorizare eficientå a discriminårii, inclusiv a celei multiple;
f) diseminare eficientå a informaœiilor cu privire la dreptul la un tratament nediscriminatoriu;
g) perpetuare a unor politici æi practici antidiscriminare.
Valoarea finanœårii nerambursabile
Va fi menœionatå în fiecare Apel pentru propuneri de proiecte.

Condiœii de finanœare
Vor fi menœionate în fiecare Apel pentru propuneri de proiecte.

Termen limitå
Termenele limitå vor fi anunœate în textele Apelurilor pentru propuneri, care vor fi disponibile la adresa:
www.europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/prog/calls_en.htm
Unde se depune cererea de finanœare
Se va menœiona în fiecare Apel pentru propuneri.

Documente necesare
Textul Apelului pentru propuneri, Ghidul solicitanœilor æi formularul cererii de finanœare vor fi disponibile la adresa:
www.europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/prog/calls_en.htm

Contact
Comisia Europeanå, Direcœia Generalå pentru Ocuparea Forœei de Muncå æi Afaceri Sociale (Unitatea D4 - B
- 1049 Bruxelles, fax: +32-2-299.80.83, e-mail: empl-info@cec.eu.int)
www.europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/prog/index_en.htm
Flaminia Bussacchini - tel.: +32-2-296.94.88
Anthony Lockett - tel.: +32-2-299.43.36
Consiliul Naœional pentru Combaterea Discriminårii (Adrian Bunoaicå – tel./fax: 021-312.65.79, e-mail:
adrian.bunoaica@cncd.org.ro).
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Combaterea excluderii sociale
2001 - 2005
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finant, are de la
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Programe comunitare deschise participårii României

Acest Program are în vedere coordonarea eforturilor Statelor Membre de a combate excluderea socialå
prin:
• îmbunåtåœirea gradului de înœelegere a acesteia, precum æi a problematicii såråciei;
• organizarea de schimburi de informaœii cu privire la politicile implementate în acest domeniu æi
promovarea învåœårii reciproce în contextul planurilor naœionale de acœiune;
• dezvoltarea capacitåœii actorilor cheie de a combate eficient excluderea socialå æi såråcia æi de a
aborda aceastå problematicå într-o manierå inovatoare (în special prin crearea æi dezvoltarea de
reœele de cooperare æi dialog cu toœi cei implicaœi în acest domeniu).

Solicitanœi eligibili
Organisme æi instituœii publice æi/sau private implicate în lupta împotriva discriminårii din Statele Membre, Islanda,
Liechtenstein æi Norvegia, 3 state candidate æi în curs de aderare (Bulgaria, România æi Turcia), în special:
• administraœii ale statelor participante la program;
• autoritåœi locale æi regionale;
• agenœii responsabile cu combaterea excluderii sociale;
• parteneri sociali;
• organizaœii care furnizeazå servicii sociale;
• ONG-uri;
• universitåœi æi institute de cercetare;
• birouri naœionale de statisticå;
• mass-media;
• victime actuale sau potenœiale ale excluderii.
Buget total
75 milioane Euro (pentru perioada 2001 - 2005)

Activitåœi eligibile
Urmåtoarele tipuri de acœiuni pot beneficia de finanœare în cadrul acestui program:
a) analiza caracteristicilor, cauzelor, evoluœiei æi tendinœelor excluderii sociale (de ex. studii, colectarea æi
diseminarea de date statistice, promovarea modurilor de abordare inovatoare, studii tematice etc.);
b) schimbul de informaœii æi de bune practici (inclusiv ateliere, seminarii, vizite de teren, lucråri ale experœilor æi
studii tehnice, rapoarte anuale privind excluderea socialå etc.);
c) promovarea dialogului între actorii cheie æi sprijinirea reœelelor create la nivel european pe tema excluderii
sociale (finanœåri pentru reœelele europene cele mai importante, organizarea unei conferinœe/ mese rotunde
anuale la nivelul UE).
Valoarea finanœårii nerambursabile
Se va menœiona în fiecare Apel pentru propuneri.

Condiœii de finanœare
Finanœarea acordatå de UE nu va depåæi 90% din costurile totale.
Durata proiectului
Se va menœiona în fiecare Apel pentru propuneri de proiecte.

Termen limitå
Termenele limitå vor fi anunœate în textele Apelurilor pentru propuneri, care vor fi disponibile la adresa:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_inclusion/grants_en.htm

Unde se depune cererea de finanœare
Se va menœiona în fiecare Apel pentru propuneri.

Documente necesare
Textul Apelului pentru propuneri, Ghidul solicitanœilor æi formularul Cererii de finanœare vor fi disponibile la adresa:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_inclusion/grants_en.htm

Contact
Comisia Europeanå, Direcœia Generalå pentru Ocuparea Forœei de Muncå æi Afaceri Sociale (B - 1049
Bruxelles,
fax:
+32-2-299.80.83,
e-mail:
empl-info@cec.eu.int,
empl-e2@cec.eu.int,
www.europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html)

Ministerul Muncii, Solidaritåœii Sociale æi Familiei (Adina Drågåœoiu, Consilier - tel./fax: 021-314.69.37,
adinadragatoiu@mmssf.ro).
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Acœiunea Comunitarå în domeniul
Sånåtåœii Publice
2003-2008

(

Programe comunitare deschise participårii României

Obiectivul general al acestui Program este de a contribui la protecœia sånåtåœii umane æi la
îmbunåtåœirea celei publice prin:
1. activitåœi de diseminare æi informare în aceste domenii;
2. reacœie rapidå æi coordonatå în faœa pericolelor care ameninœå sånåtatea;
3. promovarea sånåtåœii prin acœionarea asupra factorilor determinanœi ai acesteia în cadrul
tuturor politicilor æi activitåœilor desfåæurate la nivelul Uniunii.
Vor fi sprijinite æi dezvoltate activitåœi precum: crearea æi dezvoltarea de reœele de cooperare,
modalitåœi de reacœie într-un mod coordonat la eventualele pericole, schimburi de experienœå, activitåœi
de instruire æi diseminare a informaœiei æi cunoætinœelor.

Solicitanœi eligibili
Entitåœi juridice cu activitate în domeniul sånåtåœii publice din Statele Membre, Islanda, Liechtenstein,
Norvegia, 3 state candidate sau în curs de aderare (România, Bulgaria æi Turcia):
• autoritåœi publice naœionale (departamente guvernamentale, instituœii de învåœåmânt superior etc.);
• organisme publice internaœionale æi inter-guvernamentale;
• ONG-uri;
• organizaœii private;
• societåœi comerciale.
Buget total
353,77 milioane Euro (pentru toatå perioada 2003-2008)

Activitåœi eligibile
(a) Activitåœi legate de sistemele de monitorizare æi reacœie rapidå:
(i) activitåœi în reœea sau de alte tipuri pentru monitorizarea sånåtåœii publice, informare la nivel naœional
æi colectare de date la nivelul Uniunii;
(ii) activitåœi de combatere a pericolelor care ameninœå sånåtatea (inclusiv a bolilor majore) æi de
råspuns la evenimente neprevåzute, organizarea de anchete;
(iii) pregåtirea, înfiinœarea æi punerea în funcœiune a unor structuri coordonate adecvate de monitorizare
a sånåtåœii æi reacœie rapidå la pericolele care o ameninœå;
(iv) stabilirea unor acœiuni privind sistemele de monitorizare æi reacœie rapidå.
(b) Activitåœi care au în vedere factorii determinanœi ai sånåtåœii – dezvoltarea æi derularea unor activitåœi
de promovare a sånåtåœii æi de prevenire a bolilor la nivelul tuturor politicilor Uniunii.
(c) Activitåœi referitoare la legislaœie:
(i) pregåtirea instrumentelor legislative comunitare;
(ii) evaluarea impactului legislaœiei comunitare asupra sånåtåœii;
(iii) coordonarea poziœiei Uniunii æi a Statelor Membre cu privire la problematica sånåtåœii.
(d) Activitåœi legate de consultare, cunoaætere æi informare:
(i) dezvoltarea æi diseminarea de informaœii æi cunoætinœe pe teme de sånåtate cåtre autoritåœi,
specialiæti æi alœi actori cheie, precum æi cåtre publicul larg (inclusiv statistici, rapoarte, recenzii,
analize æi consiliere pe probleme de interes comun);
(ii) activitåœi de informare æi consultare pe teme de sånåtate la nivelul Uniunii;
(iii) schimburi de experienœå æi informaœii pe teme legate de sånåtate între Uniune pe de o parte æi
autoritåœi æi organizaœiile competente pe de altå parte;
(iv) învåœåmânt æi pregåtire profesionalå în domeniul sånåtåœii publice;
(v) dezvoltarea æi menœinerea unor reœele de schimb de informaœii privind bunele practici;
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(vi) obœinerea de informaœii ætiinœifice æi consiliere din partea unor experœi cu înaltå calificare;
(vii) promovarea unor proceduri adecvate în domeniul sånåtåœii publice, pe baza datelor ætiinœifice.
(e) Promovarea æi coordonarea la nivel european între ONG-urile cu activitate în acest domeniu.

Condiœii de finanœare
Valoarea finanœårii nerambursabile poate atinge, în principiu, maxim 60% din costurile totale eligibile ale
proiectului. Totuæi, în mod excepœional, o valoare maximå de 80% din costurile totale eligibile poate fi luatå în
considerare pentru proiectele care au o valoare adåugatå europeanå semnificativå (implicând într-un mod
substanœial noile State Membre, œårile candidate æi în curs de aderare).
Se acordå prioritate proiectelor care:
• au impact la nivel european;
• au dimensiuni mari (din punct de vedere al conœinutului æi al acoperirii geografice), sunt multi-anuale æi
multi-disciplinare;
• vor avea rezultate æi randamente durabile;
• sprijinå dezvoltarea politicii Uniunii în domeniul sånåtåœii publice.

Durata proiectului
Maximum trei ani.
Termen limitå
Este preconizat cå Apelul pentru propuneri de proiecte pentru 2006 va fi lansat spre sfâræitul anului 2005
(decembrie).
Unde se depune cererea de finanœare
Va fi menœionat în textul Apelului pentru propuneri de proiecte pentru 2006.
Documente necesare
Pachetul informativ, cu toate documentele necesare pentru a depune cererea de finanœare va putea fi
descårcat de la adresa: http://europa.eu.int/comm/health/ph_programme/howtoapply/how_to_apply_en.htm
Contact
Comisia Europeanå, Direcœia Generalå pentru Sånåtate æi Protecœia Consumatorilor
Unitatea C1 – Directoratul de Implementare a programului C
Sånåtate Publicå æi Evaluarea Riscurilor
Birou JMO – Clådirea C5/110 Jean Monnet - Strada Alcide de Gasperi
L-2920, Luxemburg
Ministerul Sånåtåœii (Gabriela Mihailå/Nicoleta Rusu – tel.: 021-312.14.33 sau 307.26.20, fax: 021312.14.33, e-mail: gabimih@ms.ro, nrusu@ms.ro).
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Acœiunea comunitarå pentru
sprijinirea politicii de protecœie
a consumatorilor
2004-2007

CUM SA obt, ii
finant, are de la
uniunea europeana
2005
(

Programe comunitare deschise participårii României

Acest program finanœeazå acœiuni care contribuie la protejarea intereselor consumatorilor æi a dreptului acestora la
informare, organizare æi instruire în domeniu. Programul include urmåtoarele domenii de acœiune:
(a) asigurarea unui nivel cât mai ridicat de protecœie a consumatorilor la nivelul Uniunii;
(b) aplicarea normelor referitoare la protecœia consumatorilor;
(c) implicarea adecvatå a organizaœiilor care reprezintå interesele consumatorilor în politicile Uniunii.

Solicitanœi eligibili
•
organisme publice;
•
organizaœii non-profit;
•
ONG-uri cu activitate în domeniul protecœiei consumatorilor
din Statele Membre, Islanda, Liechtenstein æi Norvegia, Bulgaria, România æi Turcia.
Buget total
72 milioane Euro (2004-2007)

Activitåœi eligibile
Pentru obiectivul (a)
•
Acœiunea 1. Consiliere ætiinœificå æi analizå de risc relevante pentru sånåtatea æi siguranœa consumatorilor faœå de produsele
nealimentare æi servicii;
•
Acœiunea 2. Pregåtirea iniœiativelor legislative (analizå comparativå, expertizå legalå æi tehnicå, ateliere la care så participe
actori cheie æi experœi în domeniu);
Acœiunea 3. Monitorizarea æi evaluarea dezvoltårii pieœei;
•
•
Acœiunea 4. Colectarea æi schimbul de date æi informaœii.
Pentru obiectivul (b):
•
Acœiunea 5. Coordonarea activitåœilor de supraveghere æi aplicare a legislaœiei (dezvoltarea de instrumente informatice,
activitåœi de instruire, seminarii æi schimburi de experienœå între funcœionarii publici cu atribuœii în acest domeniu,
desfåæurarea de acœiuni de sprijin, inclusiv de tip pilot);
•
Acœiunea 6. Dezvoltarea unor baze de date referitoare la aplicarea drepturilor consumatorilor æi jurisprudenœa în domeniu
derivatå din legislaœia comunitarå;
Acœiunea 7. Monitorizarea æi evaluarea siguranœei produselor nealimentare æi a serviciilor;
•
•
Acœiunea 8. Monitorizarea modului de funcœionare a Schemelor de Soluœionare Alternativå a Conflictelor æi evaluarea
impactului acestora;
•
Acœiunea 9. (Acœiuni comune) Contribuœii financiare pentru organisme publice æi non-profit æi pentru reœele existente la
nivelul Uniunii care oferå informaœii æi asistenœå consumatorilor;
Acœiunea 10. (Acœiuni comune) Contribuœii financiare pentru supraveghere comunå æi acœiuni de aplicare a legislaœiei.
•
Pentru obiectivul (c):
•
Acœiunea 11. Furnizarea de expertizå tehnicå æi juridicå specializatå pentru organizaœiile cu activitate în domeniul protecœiei
consumatorilor pentru a sprijini participarea æi implicarea acestora în procesul de consultare referitor la iniœiativele Uniunii,
precum æi pentru ca acestea så poatå contribui eficient la supravegherea pieœei;
Acœiunea 12. Reprezentarea intereselor consumatorilor europeni în cadrul forumurilor internaœionale (organisme de
•
standardizare, organizaœii comerciale etc.);
•
Acœiunea 13. Instruirea personalului organizaœiilor cu activitate în acest domeniu;
Acœiunea 14. Activitåœi de informare cu privire la drepturile consumatorilor;
•
•
Acœiunea 15. Educarea consumatorilor, inclusiv Concursul Tânårului Consumator, æi dezvoltarea unor instrumente
interactive accesibile on-line de instruire a consumatorilor;
Acœiunea 16. Contribuœii financiare pentru derularea activitåœilor organizaœiilor europene cu activitate în domeniul protecœiei
•
consumatorilor;
•
Acœiunea 17. Contribuœii financiare pentru derularea activitåœilor organizaœiilor europene care reprezintå interesele
consumatorilor în procesul de dezvoltare de standarde pentru produse æi servicii la nivelul Uniunii.
Obiectivele (a), (b) æi (c):
a) Acœiunea 18. Contribuœii financiare pentru proiecte specifice derulate la nivelul Uniunii sau la nivel naœional în favoarea
politicii de protecœie a consumatorilor;
b) Acœiunea 19. Evaluarea acœiunilor finanœate æi derulate prin acest program.
Condiœii de finanœare
Pentru acœiunile 9 æi 10 - contribuœia UE: maxim 70% din costul total al acœiunii (în principiu 50%).
Pentru acœiunea 16 - contribuœia UE: maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile.
Pentru acœiunea 17 - contribuœia UE: maxim 95% din totalul cheltuielilor eligibile.
Pentru acœiunea 18 - contribuœia UE: maxim 70% din costul total al acœiunii (în principiu 50%).

Contact
Comisia Europeanå, Direcœia Generalå pentru Sånåtate æi Protecœia Consumatorilor (Rue de la Loi 200/Wetstraat 200, B1049 Bruxelles - Belgia, e-mail: sanco-mailbox@cec.eu.int, www.europa.eu.int/comm/consumers)
Autoritatea Naœionalå pentru Protecœia Consumatorilor (ANPC) (Mihail Meiu, Director - tel.: 021-315.32.65, fax: 021314.34.62, e-mail: mihailmeiu@anpc.ro).
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“Energie Inteligentå - Europa” (EIE) este programul Uniunii Europene care sprijinå acœiuni non-tehnologice în
domeniul eficienœei energetice æi al surselor reînnoibile de energie. EIE continuå acœiunile întreprinse în cadrul
programelor ALTENER, SAVE æi, într-o oarecare måsurå, SYNERGY.
Programul EIE este structurat pe patru domenii:
•
“SAVE” – îmbunåtåœirea eficienœei energetice æi a folosirii raœionale a energiei;
•
“ALTENER” – promovarea noilor surse de energie æi a celor reînnoibile pentru producœia centralizatå
æi descentralizatå de energie æi cåldurå;
•
“STEER” – sprijin pentru iniœiativele referitoare la transportul energiei æi eficientizarea acestuia,
diversificarea combustibililor æi promovarea combustibililor reînnoibili;
•
“COOPENER” - sprijin pentru iniœiativele de promovare a surselor reînnoibile de energie æi a eficienœei
energetice în statele în curs de dezvoltare, în special în cadrul cooperårii Uniunii cu state de acest tip
din Africa, Asia, America Latinå æi Pacific.

Proiectele finanœate prin acest program trebuie så contribuie la eliminarea barierelor din calea utilizårii eficiente
a energiei æi a surselor reînnoibile de energie.
România participå numai la primele trei componente ale programului.

Solicitanœi eligibili
Persoane juridice din Statele Membre, din Islanda, Liechtenstein, Norvegia, România æi Bulgaria, un numår de state terœe
(în condiœii specifice).
Buget total
200 milioane Euro (pentru perioada 2003 - 2006)

Activitåœi eligibile
•
promovarea dezvoltårii durabile, a securitåœii distribuœiei în cadrul Pieœei interne, a competitivitåœii æi protecœiei
mediului;
•
crearea, extinderea æi reorganizarea structurilor æi instrumentelor necesare unei dezvoltåri durabile a energiei;
•
promovarea sistemelor æi a echipamentelor durabile de furnizare a energiei;
•
dezvoltarea structurilor de informare, educare æi pregåtire profesionalå;
•
monitorizarea implementårii æi a impactului iniœiativelor Uniunii în acest domeniu, precum æi a måsurilor de sprijin;
•
evaluarea impactului acœiunilor æi proiectelor finanœate în cadrul acestui program.
Pentru mai multe informaœii, vå rugåm så vizitaœi: http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html

Patru tipuri diferite de acœiuni beneficiazå de finanœare nerambursabilå în cadrul acestui program:
•
Tip 1: Acœiuni Generale (GA) – întårirea capacitåœii instituœionale; cooperarea actorilor de pe piaœa energiei;
activitåœi de promovare, educaœie æi instruire; acœiuni pilot de transformare a pieœei energetice; analize pentru
pregåtirea de standarde, politici æi reglementåri în acest domeniu – nivelul maxim al finanœårii nerambursabile este
de 50% din costul total al proiectului propus.
•
Tip 2: Sprijin pentru crearea de noi agenœii locale æi regionale responsabile cu managementul energiei nivelul maxim al finanœårii va fi de 50% din costul total al proiectului propus.
•
Tip 3: Sprijin Specific pentru Evenimente (SSE) – suma maximå care poate fi acordatå este de 40.000 Euro;
aceasta nu poate reprezenta mai mult de 50% din costurile totale ale proiectului propus.
•
Tip 4: Acœiuni desfåæurate în comun de Statele Membre æi alte œåri participante la acest program – sunt
eligibile æi vor fi finanœate în proporœie de 100% numai costurile adiœionale care rezultå din coordonarea activitåœilor,
precum æi alte cheltuieli necesare pentru a conferi acœiunilor de acest tip o dimensiune europeanå.

Valoarea finanœårii nerambursabile
Se menœioneazå în fiecare Apel pentru propuneri de proiecte.

Condiœii de finanœare
Vå rugåm så consultaœi:
www.europa.eu.int/comm/energy/intelligent/work_programme/doc/global_wp_%202003_2006_en_final.pdf

Termenul limitå pentru depunerea cererilor de finanœare
Pentru acœiunile de tipul 1 æi 2 - 23 martie 2005
Pentru acœiunile de tipul 3 - 31 ianuarie sau 31 mai 2005.
Pentru mai multe detalii, vå rugåm så vizitaœi:
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/call_for_proposal/2004_12_23_call_tren_d_sub05-2004_en.pdf
Documente necesare
Pentru mai multe detalii, vå rugåm så vizitaœi:
www.europa.eu.int/comm/energy/intelligent/work_programme/doc/global_wp_%202003_2006_en_final.pdf

Contact
Comisia Europeanå, Direcœia Generalå pentru Energie æi Transporturi (II.5, Rue de Mot 24, B-1049 Bruxelles, e-mail:
tren-intelligentenergy@cec.eu.int), http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html
Ministerul Economiei æi Comerœului (Cåtålina Melita, Director adjunct - fel./fax: 021-211.15.60, e-mail:
cmelita@minind.ro).
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Acest Program are în vedere consolidarea dialogului dintre Uniunea Europeanå æi cetåœenii såi.
Programul are urmåtoarele obiective:
• promovarea æi diseminarea valorilor Uniunii Europene;
• aducerea cetåœenilor mai aproape de Uniunea Europeanå æi încurajarea acestora de a se implica
mai mult în activitatea instituœiilor europene;
• implicarea cetåœenilor în discuœiile æi dezbaterile cu privire la construcœia europeanå;
• intensificarea legåturilor æi schimburilor între cetåœenii din statele participante la acest program,
în principal prin acœiuni de înfråœire între oraæe;
• stimularea iniœiativelor organismelor implicate în promovarea unei cetåœenii active æi participative.

Buget total
72 milioane Euro (pentru 2004-2006)
Activitåœi eligibile în cadrul întregului program
Acest program oferå urmåtoarele tipuri de sprijin:
a) granturi operaœionale pentru organismele care sprijinå obiective de interes general la nivelul Uniunii în
domeniul cetåœeniei active (ex. Asociaœia “Europa noastrå”, Casa Jean Monnet, Platforma Social –
Europeanå a ONG-urilor etc.)
b) granturi care co - finanœeazå proiecte specifice de promovare a unei cetåœenii active:
- acœiuni ale ONG-urilor, asociaœiilor sau federaœiilor de interes la nivel european, sindicatelor;
- acœiuni de promovare a acœiunilor de înfråœire între oraæe, dezvoltate de municipalitåœi, comunitåœi æi
organizaœii locale æi regionale, organizaœii ale acestora.
În cazul b) selecœia se face pe bazå de Apeluri de propuneri de proiecte.
La ora actualå este deschis un Apel de propuneri de proiecte pentru acœiuni de înfråœire între oraæe. Toate
informaœiile care urmeazå se referå la acesta.

Solicitanœi eligibili
Municipalitåœi (în care se desfåæoarå acœiunile) sau asociaœii / comitete de înfråœire ale acestora din:
• Statele Membre UE;
• Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Bulgaria, România æi Turcia dacå pânå la data limitå de depunere de
proiecte se încheie un acord de participare la program între œara respectivå æi Comisia Europeanå.
Acœiuni eligibile
A: Întâlniri între cetåœeni, în cadrul acordurilor de înfråœire noi sau deja existente între oraæe æi municipalitåœi
din statele participante la program. Activitåœile organizate trebuie så lårgeascå sfera de cunoaætere a
participanœilor cu privire la UE æi politicile sale æi så conducå la o participare civicå activå în Europa. Acest
obiectiv poate fi atins în mod special prin activitåœi comune æi schimburi de experienœå privind viaœa
cotidianå a cetåœenilor europeni.
B: Conferinœe pe teme europene, în cadrul acordurilor de înfråœire între oraæe æi seminarii de instruire pentru
ofiœerii responsabili de astfel de acœiuni:
- conferinœe tematice privind politicile Uniunii sau conferinœe în care municipalitåœile înfråœite fac schimb
de experienœå în aplicarea acestor politici;
- seminarii de instruire pentru persoanele responsabile cu acœiunile de înfråœire instituœionalå pentru ca
acestea så aibå cunoætinœele necesare pentru organizarea de astfel de acœiuni.
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Condiœii de finanœare
Întâlnirile între cetåœeni trebuie:
- så fie organizate în cadrul acordurilor de înfråœire noi sau deja existente între oraæe æi municipalitåœi din
statele participante la program;
- så implice cel puœin douå œåri eligibile;
- så implice minim 10 participanœi din fiecare oraæ;
Pentru evenimente care implicå minim 5 oraæe, trebuie så fie minim 5 participanœi din fiecare oraæ.
Pentru mai multe informaœii, consultaœi:
http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_en.html

Termen limitå
Pentru 2005, urmåtorul termen limitå este încå valabil: 1 iunie 2005 - pentru acœiuni care så înceapå între 1
Octombrie æi 31 decembrie 2005.
Durata proiectului
• întâlniri între cetåœeni – maximum trei såptåmâni;
• conferinœe æi seminarii – maximum o såptåmânå.
Unde se depune cererea de finanœare
Verificaœi: http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_en.html
Documente necesare
Sunt disponibile pentru descårcare la urmåtoarea adreså de Internet:
http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_en.html
Contact
Serviciul din cadrul Comisiei Europene responsabil cu acest Apel de propuneri de proiecte este Unitatea
Vizite de lucru, Stagii, Parteneriate cu Societatea civilå din cadrul Directoratului General pentru Educaœie æi
Culturå (DG EAC).
Orice informaœie poate fi obœinutå de la:
Comisia Europeanå
DG EAC
Sector “Acœiuni de înfråœire între oraæe”
Rue Van Maerlant, 2 (birou 4/35)
B-1049 Bruxelles
Întrebåri pot fi trimise la: Jumelages@cec.eu.int, Towntwinning@cec.eu.int,
tel.: +32-2-295.26.85 (Marœi – Joi: 9.30 - 12.30)
fax: +32- 2-296 23 89
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Mecanismul
de protecœie
civilå

Duratå

din 2002

Måsuri de
2002-2006
stimulare în
domeniul
ocupårii forœei
de muncå

Våmi 2007

Fiscalis 2007
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2003-2007

2003-2007

Buget

(millioane
Euro)

Obiective

Cine poate
solicita
finanœare

1,328

Acest program sprijinå æi suplimenteazå eforturile fåcute la nivel
naœional, regional æi local pentru
protejarea persoanelor, a proprietåœii æi a mediului, în cazul unor
dezastre naturale sau tehnologice.

Servicii æi
organizaœii din
Statele
Membre ale
UE, din
Islanda,
Liechtenstein
æi Norvegia,
din statele
în curs de
aderare æi
candidate
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Obiectivul acestui program este så
deruleze activitåœi de analizå,
cercetare æi cooperare între statele
participante în sprijinul Strategiei
Europene de Ocupare a Forœei de
Muncå:
• analizå, cercetare æi evaluare a
politicii aplicate în acest domeniu;
• stimularea cooperårii între statele
participante la acest program;
• schimburi de experienœå æi de bune
practici;
• creæterea gradului de informare æi a
interesului partenerilor sociali æi al
autoritåœilor locale æi regionale
pentru acest domeniu.

Autoritåœile
naœionale din
Statele
Membre ale
UE, din
Islanda,
Liechtenstein
æi Norvegia,
statele în curs
de aderare æi
candidate.

Obiectivele acestui program sunt:
• prevenirea fraudei prin:
- îmbunåtåœirea sistemelor de
schimb electronic de informaœii
între administraœiile naœionale;
- organizarea de seminarii pentru
funcœionarii publici æi experœii
vamali;
- organizarea de schimburi de
funcœionari între administraœiile
naœionale.
• reducerea costurilor de conformitate pentru agenœii economici
prin încurajarea dezvoltårii unor
sisteme vamale în care cea mai
mare parte a datelor sunt
transferate æi pot fi accesate
electronic.

Administraœii
din Statele
Membre ale
UE, statele în
curs de
aderare æi
candidate.

Acest program are urmåtoarele
obiective:
• încurajarea unei cooperåri mai
strânse între autoritåœile implicate
în combaterea fraudei fiscale;
• furnizarea de instruire funcœionarilor statelor participante în privinœa
diferitelor forme de fraudå fiscalå;
• dezvoltarea de metode de
prevenire, detectare æi investigaœie
pe bazå de analizå de risc.
Instrumentele care pot fi folosite
pentru realizarea acestor obiective
sunt: sisteme de comunicare æi de
schimb de informaœii, schimburi de
funcœionari,
seminarii,
acœiuni
multilaterale de control æi iniœiative
de instruire profesionalå.

Funcœionari din
Statele
Membre, œårile
în curs de
aderare æi
candidate.
Toate cererile
de participare
la programul
Fiscalis 2007
sunt evaluate
de cåtre
Coordonatorul
Naœional
Fiscalis.
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Persoane de contact
Informaœii suplimentare

(

Program

(

Alte programe comunitare deschise participårii României în 2005

Comisia Europeanå, Direcœia Generalå
pentru Protecœia Mediului, Unitatea
pentru Protecœie civilå
Dl. Ernst SCHULTE
tel.: + 32-2-296.02.24,
fax: + 32-2-299.03.14
e-mail: civil-protection@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/environment/fun
ding/intro_en.htm
Ministerul Administraœiei æi Internelor
Corneliu Alexandru - Director/Valentin
Coman
tel.: 021-312.41.02, 232.26.40/int. 0134,
e-mail: diri@mai.gov.ro,
comanv@mai.gov.ro
Comisia Europeanå, Direcœia
Generalå pentru Ocuparea Forœei de
Muncå æi Afaceri Sociale
http://europa.eu.int/comm/employment_so
cial/incentive_measures/info_en.htm

Ministerul Muncii, Solidaritåœii
Sociale æi Familiei
Cristina Iova, Mihaela Tarcolea,
Consilieri, tel./fax: 021-315.60.95,
e-mail: icristina@mmssf.ro,
mtarcolea@mmssf.ro

Comisia Europeanå – Direcœia
Generalå pentru Fiscalitate æi
Uniunea Vamalå
Unit D1 – Administrarea Programului
BE - 1049 Bruxelles, Belgia
fax: +32-2-299.81.00
e-mail: taxud-customs2007@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/
customs/cooperation_programmes/
customs_2007/index_en.htm
Agenœia Naœionalå pentru
Administrare Fiscalå
Autoritatea Naœionalå a Våmilor
Strada Matei Millo, nr. 13, sector 1,
Bucureæti
Gelu Stefan Diaconu
tel.: 021-310.28.72, 315.65.78
fax: 021-313.82.51
http://www.customs.ro/vami/Main
cabinet@customs.ro;
intevama@customs.ro

Comisia Europeanå, Direcœia
Generalå pentru Fiscalitate æi
Uniunea Vamalå
Biroul MO59 7/5, B - 1049 Bruxelles,
Belgia
fax: +32-2-295.07.09,
e-mail: taxud-fiscalis@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/taxation_custo
ms/taxation/tax_cooperation/fiscalis_progr
amme/index_en.htm

Ministerul de Finanœe Publice
Andreea Damian/Oana Iacob,
Coordonatori Naœionali Fiscalis,
tel.: 021-312.01.60,
e-mail: oana.iacob@mfinante.gv.ro,
andreea.damian@mfinante.gv.ro

Cum sa fiti la curent cu
oportunitatile de finantare
Pentru Schemele de finanœare nerambursabilå:

Consultaœi www.infoeuropa.ro... site-ul Delegaœiei Comisiei Europene în România

Informaœii despre programele finanœate de cåtre Uniunea Europeanå (UE) sunt disponibile în urmåtoarele secœiuni:
• “Finanœare” -> “Oportunitåœi de finanœare” - gåsiœi o listå a programelor deschise pentru depunerea cererilor de finanœare în
momentul în care accesaœi site-ul. În aceastå secœiune, aveœi posibilitatea de a cåuta oportunitåœile de finanœare dupå
grupurile œintå.
• “Semnal” – aici sunt publicate: anunœurile de lansare a sesiunilor de depunere de proiecte în cadrul måsurilor programului
Sapard, lista oportunitåœilor de finanœare deschise în momentul în care accesaœi site-ul, precum æi anunœuri privind modificårile
condiœiilor de participare la oportunitåœile de finanœare deschise (amânarea termenelor limitå etc.).
• “Publicaœii æi resurse” – sunt disponibile urmåtoarele fiæe, în limba englezå æi în limba românå:
- Fiæe de program: informaœii generale referitoare la conœinutul (obiective, buget, scurtå descriere) æi stadiul implementårii
programelor finanœate de UE în România.
- Fiæe de sector: informaœii privind stadiul actual al tuturor sectoarelor care beneficiazå de asistenœå din partea Uniunii
Europene. Fiæele includ informaœii generale privind politica UE în sectorul respectiv, prioritåœile pentru România,
programele UE în derulare sau finalizate în sectorul respectiv, precum æi o listå de contacte ale diferitelor instituœii implicate
în implementarea programelor anterior menœionate.
Fiæele sunt actualizate periodic.

... æi înscrieœi-vå ... la PrioriMail

un serviciu gratuit, prin care se trimit informaœii cu prioritate. Puteœi primi prin e-mail informaœii privind lansårile de oportunitåœi de
finanœare în cadrul programelor finanœate de UE.

De asemenea, puteœi primi, prin e-mail, în fiecare lunå, Buletinul Centrului de Informare. În fiecare ediœie este incluså o listå a
apelurilor pentru propuneri deschise în luna anterioarå, precum æi o listå a oportunitåœilor de finanœare cu termen limitå în luna
urmåtoare. Formularul de înregistrare este disponibil pe pagina principalå a site-ului www.infoeuropa.ro

...sau vizitaœi portalul Europa... http://europa.eu.int …

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=en
Apelurile pentru propuneri de proiecte din cadrul programelor comunitare sunt publicate în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii
Europene. La adresa de mai sus puteœi consulta atât ediœia cea mai recentå a Jurnalului Oficial, cât æi o arhivå a ediœiilor din seria
C, începând din 1998.

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm ...
La aceastå adreså sunt publicate apelurile pentru propuneri pentru programele multi-œarå.

Pentru licitaœii:

Vizitaœi http://ted.publications.eu.int ...
TED – Tenders Electronic Daily este secœiunea EUR-LEX în care sunt publicate anunœurile de licitaœii care depåæesc un
anumit prag, aæa cum apar ele în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria S: contracte de lucråri publice, de servicii, de
achiziœii în sectorul apei, energetic, transporturi æi telecomunicaœii, contracte care întrå sub incidenœa regulilor GATT (Acordul
General pentru Tarife æi Comerœ).

Acest site permite accesarea ultimei ediœii a Jurnalului Oficial, seria S, precum æi o arhivå a documentelor care au apårut în
aceastå serie în ultimii cinci ani. Site-ul include, de asemenea, documentele pentru licitaœiile al cåror termen limitå de depunere
a ofertei sau de exprimare a interesului a expirat.

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm ...
Aceasta este pagina Oficiului de Cooperare EuropeAid, unde gåsiœi toate informaœiile referitoare la licitaœiile în derulare,
la cele care urmeazå a fi lansate æi la cele închise din cadrul programelor finanœate de UE. Sunt prezentate detalii privind întregul
proces de derulare a licitaœiei: anunœul de licitaœie, lista ofertelor pre-selectate æi contractanœii câætigåtori.
Folosind secœiunea “Cåutare rapidå a licitaœiilor”, puteœi accesa anunœuri de licitaœie în funcœie de mai multe criterii. Pentru a gåsi
un anunœ în cadrul cåruia sunt eligibile entitåœi dintr-o anumitå regiune sau œarå, trebuie så selectaœi “Phare/Ispa/Sapard” în
meniul din stânga paginii. Apoi bifaœi cåsuœele corespunzåtoare stadiului proiectului pe care îl cåutaœi (urmeazå a fi lansat,
deschis, închis), tipul proiectului (achiziœii, servicii, lucråri, finanœåri nerambursabile), regiunea æi/sau œara corespunzåtoare
cåutårii. La final, apåsaœi pe butonul “Trimite cererea” (“Submit query”) pentru afiæarea rezultatelor.

Toate aceste site-uri pot fi accesate gratuit la Centrul de Informare al Comisiei Europene în România – Calea
Victoriei, nr. 88, sector 1, Bucureæti. Centrul este deschis de luni pânå vineri, între orele 11.00 æi 17.00.
Aæteptåm întrebårile æi sugestiile dumneavoastrå la adresa: contact@infoeuropa.ro.

c ontacte

utile:

Centrul de Informare al Comisiei Europene în România (Calea Victoriei, nr. 88, sector 1, 010085 Bucureæti –

tel./fax: 021-315.34.70, e-mail: contact@infoeuropa.ro www.infoeuropa.ro)

Delegaœia Comisiei Europene în România (Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, 010463 Bucureæti – tel.: 021-

203.54.00, fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail: delegation-romania@cec.eu.int)

Anca Curiguœ, Coordonator Informare Programe UE, tel.: 021-203.54.40, e-mail: anca.curigut@cec.eu.int

Daniela Roæca, Coordonator Informare Programe UE, tel.: 021-203.54.67, e-mail: daniela.rosca@cec.eu.int
Doina Æerban, Coordonator Informare Programe UE, tel.: 021-203.54.41, e-mail: doina.serban@cec.eu.int

Flaviana Teodosiu, Coordonator Informare Regionalå, tel.: 021-203.54.38, e-mail: flaviana.teodosiu@cec.eu.int
Ioana Marchiæ, Coordonator Fondul Europa, tel.: 021-203.54.92, e-mail: ioana.marchis@cec.eu.int

Fundaœia pentru Dezvoltarea Societåœii Civile (Splaiul Independenœei, nr. 2K, intrarea 1, etaj 4, sector 3,
030099 Bucureæti, tel.: 021-310.01.77, fax: 021-310.01.80, www.fdsc.ro)

Ministerul Integrårii Europene (Bd. Libertåœii, nr. 12, sector 5, 040129 Bucureæti, www.mie.ro)

• Direcœia pentru Dezvoltare Regionalå (Gabriel Friptu, Director General - tel.: 021-410.64.50, fax: 021-410.70.54,
e-mail: gabriel.friptu@dr.mie.ro)

• Direcœia Cooperare Transfrontalierå (Daniela Chiæiu - tel./fax: 021-335.53.74, 410.65.15, e-mail:
Daniela.Chisiu@dr.mie.ro)

Agenœia Sapard (Cåtålina Muæat – Str. Ætirbei Vodå, nr. 43, sector 2, 010103 Bucureæti, tel.: 021-402.27.79,
402.27.77, fax: 021-315.67.79, e-mail: ,promovare@sapard.ro, www.sapard.ro).

ADR 6 NORD-VEST
Director: Claudiu Coæier
Str. Sextil Puæcariu, nr. 2
400111 Cluj-Napoca
tel.: 0264-431.550
fax: 0264-439.222
e-mail: adrnv@mail.dntcj.ro
www.nord-vest.ro

ADR 7 CENTRU
Director: Simion Creœu
Str. Decebal, nr. 12
510093 Alba-Iulia
tel.: 0258-818.613, 818.616,
815.622
fax: 0258-818.613
e-mail: office@adrcentru.ro
www.adrcentru.ro

ADR 5 VEST
Director: Sorin Maxim
Str. Proclamaœia de la
Timiæoara, nr. 5
300054 Timiæoara
tel./fax: 0256-491.981,
491.923
e-mail: office@adr5vest.ro
www.adr5vest.ro

BRIPS 6 NORD-VEST
Persoane de contact: Ioan Marchiæ,
Andrada Ghencean
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 13
440010 Satu-Mare
tel.: 0261-768.707
fax: 0261-806.023
e-mail: brips6nv@k.ro
brips6nv@yahoo.com

ADR 1 NORD-EST
Director: Constantin Apostol
Str. Alexandru cel Bun, nr. 27 bis
61004 Piatra-Neamœ
tel.: 0233-218.071
fax: 0233-218.072
e-mail: adrnordest@adrnordest.ro
www.adrnordest.ro

BRIPS 7 CENTRU
Persoanå de contact:
Ana Goia Mocan
Piaœa Iuliu Maniu, nr. 13
510094 Alba-Iulia
tel.: 0258-810.433
fax: 0258-810.335
e-mail: sapard7albaiulia@sapard.ro

ADR 2 SUD-EST
Director: Luminiœa Mihailov
Str. Piaœa Independenœei, nr. 1, etaj 5
810210 Bråila
tel.: 0339-611.086, 401.018/19/20
fax: 0339-401.017
e-mail: adrse@adrse.ro
www.adrse.ro
BRIPS 2 SUD-EST
Persoane de contact:
Gheorghiœå Corbu, Alina Riza
tel.: 0241-617.066
fax: 0241-617.122
e-mail: sapard2@gmb.ro

BRIPS 5 VEST
Persoanå de contact:
Cristina Munteanu
Piaœa Libertåœii, nr. 1
300077 Timiæoara
tel.: 0256-432.223, 435.995
fax: 0256-432.265
e-mail: sapard5timisoara@sapard.ro

ADR 4 SUD-VEST OLTENIA
Director: Marilena Bogheanu
Str. Unirii, nr. 19
200585 Craiova
tel.: 0251-414.904, 418.240, 411.869
fax: 0251-419.496
e-mail: office@adroltenia.ro
www.adroltenia.ro

BRIPS 4 SUD-VEST OLTENIA
Persoanå de contact: Daniel Popescu
Str. Unirii, nr. 19
200585 Craiova
tel.: 0251-406.402
fax: 0251-406.401
e-mail: sapardcraiova@yahoo.com
sapardcraiova@k.ro

BRIPS 1 NORD-EST
Persoane de contact: Teodor Robu,
Radu Diaconescu
Bd. ætefan cel Mare æi Sfânt, nr. 47-49
700064 Iaæi
tel.: 0232-262.697, 255.722
fax: 0232-262.696
e-mail: sapard1iasi@sapard.ro,
sapard_ne@yahoo.com

ADR 3 SUD MUNTENIA
Director: Liviu Muæat
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1
910019 Cålåraæi
tel.: 0242-331.769, 314.379
fax: 0242-313.167
e-mail: office@adrmuntenia.ro
www.adrmuntenia.ro

BRIPS 3 SUD MUNTENIA
Persoane de contact: Dorina Comæa,
Marilena Nedelcu
Str. Mircea cel Båtrân, nr. 12
130023 Târgoviæte
tel./fax: 0245-620.241
e-mail: sapard3tgv@softex.ro

ADR 8 BUCUREÆTI-ILFOV
Director: Dan Nicula
Calea Victoriei, nr. 16-20, scara A, etaj 2
030027 Bucureæti
tel.: 021-315.96.59, 313.80.99
fax: 021-315.96.65
e-mail: contact@adrbi.ro
www.adrbi.ro

BRIPS 8 BUCUREÆTI-ILFOV
Persoane de contact: Cornel Vasiliu,
Carmen Mejdina
Str. Piaœa Rosetti, nr. 4, camera 603, sector 1
021051 Bucureæti
tel./fax: 021-311.06.13/16/65
e-mail: brips8@k.ro

Editor: Delegaœia Comisiei Europene în România
Data editårii: Aprilie 2005

Broæurå editatå în cadrul Programului Phare Descentralizat de Informare æi Comunicare 2004

Informaœiile incluse în aceastå broæurå sunt cu titlu informativ.
Pentru a participa la licitaœiile organizate în cadrul programelor finanœate de Uniunea Europeanå în România,
trebuie utilizate documentele care fac parte din dosarul de licitaœie elaborat de Autoritatea Contractantå
pentru programul/proiectul respectiv.

