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Prefață

Dacă v-ați propus să solicitați finanțare din partea UE, broșura
aceasta vi se adresează! Acest ghid vă poate ajuta să porniți
la drum dacă nu ați mai solicitat vreodată finanțare din partea
UE, dar vă poate fi de folos și dacă ați mai lucrat cu
programele noastre.

Noul buget al UE (sau cadrul financiar multianual) se
derulează în perioada 2014-2020. Noua generație de
programe ale UE se bazează pe succesele anterioare, dar
acestea au fost îmbunătățite și raționalizate. Veți constata că
s-a pus mult accentul pe domenii-cheie pentru viitorul UE:
cercetarea și inovarea, transporturile, energia, oportunitățile
de angajare pentru tânăra generație și îmbunătățirea
competitivității întreprinderilor europene, pentru a da doar
câteva exemple. Obiectivul nostru este clar: dorim să
stimulăm crearea de locuri de muncă și creșterea economică
și să creăm o mai bună calitate a vieții în Europa.

Un alt lucru asupra căruia ne-am concentrat a fost reducerea birocrației. UE și-a simplificat normele
financiare pentru întreprinderile, orașele, regiunile, oamenii de știință și ONG-urile din Europa. Accesul
la finanțarea din partea UE ar trebui să fie acum mai ușor ca niciodată și ne străduim în permanență
să îmbunătățim lucrurile. Intenția noastră este ca dumneavoastră să vă petreceți timpul făcând o
muncă productivă, nu completând formulare.

Această broșură cuprinde o mulțime de informații care vi se adresează și care pot răspunde nevoilor
dumneavoastră de finanțare. Veți găsi aici linkuri către informații mai detaliate referitoare la
oportunități specifice. Veți găsi, de asemenea, exemple și sfaturi practice.

Sper că acest ghid vă va oferi sfaturi utile ca să vă puteți pregăti cererea pentru obținerea de
finanțare din partea UE. Cu cât numărul de cereri este mai mare, cu atât este mai ridicată calitatea
proiectelor finanțate de UE și cu atât este mai mare valoarea adăugată a bugetului UE. Aceasta este
ceea ce ne dorim — un buget care dă rezultate excelente în folosul cetățenilor noștri. Vă urez mult
succes. Toți solicitanții au o șansă. M-aș bucura mult să știu că această broșură v-a ajutat să faceți
primul pas către un proiect european de succes.

Kristalina Georgieva

Vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru buget și resurse
umane
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Ca punct de plecare...

Această broșură prezintă începătorilor gama largă a oportunităților de finanțare din partea UE aflate
la dispoziția lor. Broșura vă oferă îndrumări de bază privind procedurile de depunere a cererilor și vă
indică unde puteți găsi mai multe detalii. Aici figurează cele mai recente informații privind programele
actuale ale UE pentru perioada financiară 2014-2020.

Ghidul vizează șase categorii principale de potențiali solicitanți: întreprinderile mici și mijlocii (IMM-
uri), organizațiile neguvernamentale (ONG-uri), tineretul, cercetătorii, fermierii și organismele publice.
Cu toate acestea, ghidul poate fi o sursă valoroasă de informații și pentru solicitanți din alte domenii.

Tipuri principale de finanțare
1. Granturile sunt acordate pentru implementarea unor proiecte specifice, de obicei în urma unui
anunț public denumit „cerere de propuneri”.

Un grant servește unui scop specific care este descris în cererea de propuneri. În multe cazuri, UE
contribuie cu fonduri numai dacă beneficiarul asigură cofinanțarea.

Exemplu

Comisia Europeană oferă o serie de granturi printr-o cerere de propuneri pentru perioada 2014-2017.
Scopul cererii este să ofere finanțare organizațiilor care furnizează informații și/sau servicii în cadrul
programului „Europa pentru cetățeni”.

2. Contractele de achiziții publice sunt atribuite prin intermediul unor proceduri de ofertare
(procedura este denumită atribuirea contractelor de achiziții publice). Din gama largă de domenii
acoperite fac parte studiile, asistența tehnică și formarea, serviciile de consultanță, organizarea de
conferințe, echipamentele IT și multe altele. Scopul contractelor este achiziționarea de servicii, bunuri
sau lucrări menite să asigure buna funcționare a instituțiilor sau a programelor UE.

Exemplu

Comisia Europeană a publicat recent o procedură de ofertare în cadrul programului „Cluster
Excellence”, o componentă a COSME, programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a
întreprinderilor mici și mijlocii. Ofertanții urmează să propună IMM-urilor europene servicii
profesionale cu scopul de a contribui la dezvoltarea mai multor clustere economice de nivel mondial
în UE. Printre sarcinile contractantului ales se vor număra formarea, schimbul de bune practici,
organizarea de vizite de studiu și desfășurarea unor activități de evaluare a impactului.

Alte tipuri posibile de finanțare sunt împrumuturile, garanțiile și premiile.

Deciziile de a acorda un grant sau de a atribui un contract respectă norme stricte. Astfel se asigură
faptul că toți potențialii beneficiari sunt tratați în mod egal și transparent.

Beneficiarii granturilor și contractanții trebuie să aplice norme financiare clare care să permită
Comisiei Europene și oricăror alte autorități de audit să verifice modul în care sunt utilizate fondurile
UE.

http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_ro.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/tenders-contracts/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7202&lang=ro&title=ICT-Innovation-for-Manufacturing-SMEs
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7202&lang=ro&title=ICT-Innovation-for-Manufacturing-SMEs
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Faptul că informațiile privind beneficiarii fondurilor UE sunt publicate contribuie la asigurarea unui
nivel ridicat de responsabilitate din partea instituțiilor UE.

Cine gestionează banii și ia deciziile privind acordarea
granturilor și atribuirea contractelor?
Comisia Europeană are responsabilitatea politică finală de a garanta că toate sumele provenite din
bugetul UE sunt cheltuite în mod corect. Cu toate acestea, guvernele naționale sunt, de asemenea,
responsabile pentru efectuarea unor controale și audituri anuale, întrucât aproximativ 80 % din
finanțarea oferită de UE se gestionează la nivel de țară. În plus, țările terțe și organizațiile
internaționale sunt responsabile pentru gestionarea unei mici părți din bugetul UE care este alocată
programelor implementate, de exemplu, de Crucea Roșie și de Organizația Națiunilor Unite.

Prin urmare, organizațiile care doresc să obțină granturi sau contracte UE trebuie să verifice cu
atenție căror instituții trebuie să le trimită cererile sau ofertele.

Comisia Europeană gestionează bugetul prin intermediul serviciilor sale („direcțiile generale”) și al
agențiilor executive. Țările UE atribuie gestionarea fondurilor UE în principal autorităților de
management, cum ar fi ministerele și alte organisme publice. Aceste instituții sunt responsabile de
organizarea cererilor de propuneri sau a procedurilor de ofertare.

Comisia a publicat Bugetul UE în țara mea, o serie de 28 de fișe care prezintă proiectele selectate
pentru a fi finanțate din bugetul UE în toate țările UE. Proiectele acoperă o gamă largă de domenii, de
la ocuparea forței de muncă, dezvoltarea regională, cercetare și educație, până la mediu, ajutor
umanitar și multe altele. Proiectele pot reprezenta o sursă de inspirație pentru potențialii solicitanți,
iar aceștia pot totodată afla mai multe despre valoarea adăugată pe care UE a adus-o proiectelor.

http://ec.europa.eu/budget/mycountry/RO/index_ro.cfm
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Cum se depune cererea?

Înainte de a depune cererea, organizațiile care doresc să beneficieze de finanțare din partea UE ar
trebui să identifice programul și organismul care o gestionează. Serviciile și agențiile Comisiei
Europene, precum și autoritățile de management regionale și naționale publică periodic informații
privind posibilitățile de finanțare pe care le oferă.

Există două moduri de gestionare a finanțării din partea UE: gestiunea directă și gestiunea partajată.

Prin gestiune directă se înțelege faptul că un fond sau un program este gestionat direct de Comisia
Europeană ori de una dintre agențiile sale. Gestiunea implică selectarea contractanților, atribuirea
granturilor, transferul de fonduri, activități de monitorizare etc.

Prin gestiune partajată se înțelege faptul că gestionarea fondului sau a programului UE este
delegată țărilor UE. Majoritatea proiectelor finanțate de UE, reprezentând aproximativ 80 % din
bugetul UE, fac obiectul gestiunii partajate.

Fiecare țară a UE, în parteneriat cu Comisia, convine asupra unuia sau a mai multor programe
operaționale, stabilindu-și propriile priorități de finanțare.

Fiecare procedură de ofertare sau cerere de propuneri definește condițiile de participare, inclusiv
profilul pe care ar trebui să îl aibă solicitanții. Autoritățile de management evaluează propunerile de
proiecte prezentate și decid dacă să acorde finanțarea.

Comisia Europeana sau agențiile sale executive pot pune la dispoziție finanțare directă, sub formă de
granturi, pentru proiecte cu obiective specifice (mediu, cercetare, formare etc.). Pentru ofertele și
granturile gestionate la nivel central de către serviciile și agențiile Comisiei, se recomandă să vizitați
site-urile internet indicate anterior.

Împrumuturi garantate de UE pentru întreprinderile mici

Uniunea Europeană sprijină antreprenorii și întreprinderile cu o gamă largă de programe ale UE care
oferă finanțare prin intermediul instituțiilor financiare locale(EN). Aceste instituții, printre care se
numără bănci, fonduri de garantare sau investitori de capital propriu, determină condițiile exacte de
finanțare: suma, durata, dobânda și comisioanele.

http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/atlas/managing-authorities/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/atlas/
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=525&langId=ro
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=525&langId=ro
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/accessing-funds/
http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_ro.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_ro.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_ro.htm
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Proceduri transparente pentru toți

Toți solicitanții beneficiază de aplicarea principiilor transparenței și egalității de tratament prevăzute
de Regulamentul financiar (EN) al UE și de normele sale de aplicare[1]. Acest lucru este valabil
indiferent dacă se solicită un grant gestionat de Comisia Europeană sau de o autoritate de
management ori dacă solicitanții participă la o procedură de ofertare.

Procedurile transparente presupun, în același timp, un acces egal la informații. Cererile de propuneri
sunt publicate pe site-ul internet al Comisiei Europene. Același principiu se aplică fondurilor UE
gestionate la nivel național sau regional. Normele care reglementează cerințele de informare și de
publicitate sunt stabilite de Comisie și sunt aplicate în mod consecvent în întreaga UE.

Procedurile de ofertare ale Comisiei sunt publicate pe site-urile internet ale diverselor sale direcții
generale, pe portalul web al UE, Europa. Acestea sunt publicate, de asemenea, în suplimentul la
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum și în baza de date TED, care este formatul online al
Jurnalului Oficial.

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/funding/at-a-glance#_ftn1
http://ec.europa.eu/index_ro.htm
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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Un acces simplu la finanțarea din partea UE

Normele UE de gestiune financiară sunt stabilite în Regulamentul financiar (PDF EN) aplicabil
bugetului general al Uniunii și în normele sale de aplicare. Împreună cu alte acte legislative care
reglementează sectoare specifice, regulamentul se aplică tuturor operațiunilor în care sunt implicate
fonduri ale UE. Această secțiune prezintă principalele îmbunătățiri practice introduse pentru a facilita
accesul la finanțarea din partea UE.

Informații practice privind granturile
Pentru obținerea granturilor cu o valoare mică (de până la 60 000 EUR), cerințele în materie de●

documentație sunt reduse.
Organizațiile beneficiare trebuie să își finanțeze parțial proiectele din propriile resurse, din veniturile●

generate de proiecte sau din contribuția altor donatori („cofinanțare”).
Pentru a obține plăți semnificative la începutul proiectului lor („prefinanțare”), unele organizații●

beneficiare, cum ar fi ONG-urile, pot fi obligate să furnizeze garanții financiare.
Organizațiile trebuie să furnizeze un raport de audit dacă solicită granturi cu o valoare de cel puțin●

750 000 EUR pentru proiecte specifice, precum și dacă solicită granturi cu o valoare de cel puțin
100 000 EUR pentru finanțarea costurilor lor de funcționare.
Solicitanților li se oferă o indicație clară a timpului necesar pentru evaluarea propunerii lor și pentru●

finalizarea acordului.
Procedura de depunere a cererii se poate desfășura în două etape separate, fapt care permite●

respingerea, într-o etapă timpurie, a propunerilor care nu au nicio șansă de a fi reținute, pe baza
unei scurte descrieri a proiectului. Astfel, solicitanții vor trebui să pregătească o propunere completă
numai dacă au o șansă de a obține un grant.
Achizițiile făcute de beneficiari pentru a-și implementa proiectul fac obiectul unor reguli simple. În●

cazul achizițiilor cu o valoare mai mică de 60 000 EUR, beneficiarii trebuie să respecte două principii
de bază: buna gestiune financiară și absența conflictelor de interese.

Informații practice privind contractele de achiziții publice
În cazul în care Comisia Europeană face achiziții cu o valoare mai mică de 60 000 EUR, poate fi●

eliminată cerința potrivit căreia contractantul trebuie să facă dovada capacității sale financiare.
În majoritatea procedurilor aferente contractelor cu valoare mică, ofertanții pot face o simplă●

declarație pe propria răspundere în loc să fie obligați să prezinte documente care să dovedească
faptul că nu au antecedente de condamnări pentru abuz, că nu sunt în stare de faliment și că achită
în mod corespunzător impozitele și contribuțiile la asigurările sociale. Pentru a evita impunerea unei
sarcini disproporționate ofertanților, aceste dovezi ar putea fi cerute numai câștigătorului și numai
dacă sunt depășite anumite praguri.
Există reguli similare și pentru contractele de achiziții publice în domeniul ajutorului extern, dar●

pragurile sunt diferite.
Instituțiile UE pot desfășura proceduri de achiziții publice în comun cu autoritățile din țările UE.●

Acest lucru oferă o mai mare flexibilitate și permite ca banii contribuabililor să fie utilizați într-un
mod mai eficace.
Ori de câte ori acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și rentabil, contractele cu o●

valoare mare sunt împărțite în loturi separate pentru a crește eficiența și a promova concurența.

http://bookshop.europa.eu/en/financial-regulation-applicable-to-the-general-budget-of-the-union-and-its-rules-of-application-pbKV0113881/downloads/KV-01-13-881-EN-C/KV0113881ENC_002.pdf?FileName=KV0113881ENC_002.pdf&SKU=KV0113881ENC_PDF&CatalogueNumber=KV-01-13-881-EN-C
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Mai multe detalii sunt disponibile în Regulamentul financiar (PDF EN) aplicabil bugetului general al
Uniunii și în normele sale de aplicare.

http://bookshop.europa.eu/en/financial-regulation-applicable-to-the-general-budget-of-the-union-and-its-rules-of-application-pbKV0113881/downloads/KV-01-13-881-EN-C/KV0113881ENC_002.pdf?FileName=KV0113881ENC_002.pdf&SKU=KV0113881ENC_PDF&CatalogueNumber=KV-01-13-881-EN-C
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Transparență și control

Normele financiare prevăd măsuri menite să asigure o transparență maximă și un control strict al
modului în care sunt distribuite și cheltuite fondurile UE. Această secțiune prezintă principalele
standarde de transparență și cerințe în materie de control.

Transparență
Informațiile privind beneficiarii finanțării din partea UE sunt publice. Numele beneficiarilor fondurilor
gestionate de Comisia Europeană, precum și sumele pe care le primesc aceștia sunt publicate pe site-
ul Sistemului de transparență financiară (STF (EN)). Comisia actualizează site-ul până la data de 30
iunie a fiecărui an.

În cazul fondurilor gestionate de țările UE, publicarea numelor organizațiilor beneficiare este, de
asemenea, obligatorie. Obligația de publicare a informațiilor se aplică și în cazul finanțării acordate în
cadrul politicii agricole comune, al politicii în domeniul afacerilor maritime și al pescuitului, precum și
al fondurilor structurale și de investiții. Țările UE publică aceste informații pe site-urile lor naționale.

O parte mai mică din bugetul UE este gestionată de diverse organizații partenere ale UE. Acestea
publică detalii privind beneficiarii pe propriile site-uri internet.

http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_ro.htm
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Responsabilitate și control

În mod colectiv, cei 28 de comisari europeni au responsabilitatea politică finală de a garanta că
fondurile UE sunt cheltuite în mod corespunzător. În fiecare an, aceștia aprobă conturile anuale ale
UE, inclusiv datele privind toate sumele cheltuite în cursul anului. Apoi, Parlamentul European decide
dacă este oportun să aprobe modul în care Comisia a executat bugetul pentru anul respectiv. Această
procedură este cunoscută sub denumirea de „descărcare de gestiune”.

Comisia Europeană deleagă gestiunea curentă a bugetului directorilor săi generali și șefului
Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE). Fiecare dintre aceștia întocmește un raport anual de
activitate. Rapoartele sunt principalul instrument de asumare a răspunderii interne în cadrul Comisiei
și conțin o „declarație de asigurare”. Aceste rapoarte cuprind o analiză a sistemelor de control intern
și de gestiune financiară stabilite de fiecare serviciu pentru a asigura gestionarea corectă a fondurilor
UE.

Declarația oferă asigurarea că raportul prezintă o imagine fidelă și corectă privind legalitatea și
regularitatea operațiunilor subiacente, precum și privind buna gestionare a tuturor tranzacțiilor
financiare. Directorii generali sunt obligați să formuleze rezerve în domeniile în care au fost
identificate probleme semnificative care afectează declarația de asigurare.

Având în vedere că aproximativ 80 % din fondurile acordate de UE sunt gestionate chiar de statele
membre, acestea își asumă o responsabilitate considerabilă în ceea ce privește modul în care sunt
cheltuiți banii. Țările UE au instituit sisteme eficace și eficiente de control intern și efectuează
verificările necesare în ceea ce privește fondurile UE aflate în gestiunea lor. Fiecare țară trebuie să
furnizeze Comisiei informații privind modul în care a pus în aplicare normele; în acest sens, statele
membre prezintă, anual, conturile, o declarație de gestiune, un rezumat al auditurilor și al
controalelor efectuate, precum și o opinie independentă de audit.

Unul dintre instrumentele utilizate de către instituțiile și agențiile europene pentru a preveni frauda și
corupția în gestionarea bugetului UE este baza de date centrală a excluderilor (CED). Aceasta este
administrată de contabilul Comisiei și este accesibilă țărilor UE. CED conține toate informațiile
relevante privind persoanele și organizațiile care au fost condamnate pentru fraudă, corupție,
participare la o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală care este în detrimentul
intereselor financiare ale UE. Comisia a propus dezvoltarea unui sistem mai bine integrat de detectare
precoce și de excludere pentru a consolida protecția acestor interese.

Conturile UE se bazează pe standardele „contabilității de angajamente”, un sistem de contabilitate
modern și transparent (aplicat deocamdată numai de câteva guverne naționale). Sistemul reflectă
standardele moderne de contabilitate utilizate de sectorul privat.

Informații suplimentare
Granturi, fonduri și programe prezentate pe domenii de politică ale UE●

Sistemul de informații pentru achizițiile publice europene●

Bugetul UE (EN)●

Portalul privind transparența●

http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_ro.htm
http://simap.europa.eu/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/budget
http://ec.europa.eu/transparency/index_ro.htm


3-08-2016 12/39
Finanțarea din partea UE – Ghidul

începătorului

 

Întreprinderile mici și mijlocii

Principalele surse de finanțare

COSME, un program special pentru IMM-uri
COSME (EN) este sigla Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și
mijlocii. Gestionat de Comisia Europeană, acesta este un nou program conceput special pentru
sprijinirea IMM-urilor. COSME are drept obiectiv să îmbunătățească accesul IMM-urilor la finanțare și la
piață, să sprijine întreprinzătorii și să promoveze condiții mai bune pentru crearea de întreprinderi și
pentru dezvoltarea acestora.

Programul facilitează și îmbunătățește accesul IMM-urilor la finanțare prin intermediul a două
instrumente financiare:

Mecanismul de garantare a împrumuturilor;●

Mecanismul de capitaluri proprii pentru creștere.●

COSME este gestionat de Comisia Europeană prin intermediul Agenției Executive pentru Întreprinderi
Mici și Mijlocii (EN) (EASME (EN)).

Împrumuturi garantate de UE pentru întreprinderile mici

Pentru antreprenori și întreprinderi este disponibil sprijin printr-o gamă largă de programe ale UE, prin
intermediul instituțiilor financiare locale. Portalul web „Finanțare” vă ajută să găsiți finanțare din
partea UE pentru proiecte, de exemplu împrumuturi, garanții, finanțare prin capitaluri proprii și multe
altele.

Transporturi, energie și TIC
IMM-urile sunt eligibile pentru finanțare și în cadrul programului „Mecanismul pentru interconectarea
Europei” (MIE), care finanțează proiecte menite să elimine discontinuitățile din rețelele energetice,
digitale și de transporturi ale UE. Normele de eligibilitate sunt definite pentru fiecare cerere de
propuneri. Comisia gestionează fondurile MIE direct prin Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/easme/en/cosme-eu-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-smes
http://ec.europa.eu/easme/en/cosme-eu-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-smes
http://http://ec.europa.eu/easme/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_ro.htm


3-08-2016 13/39
Finanțarea din partea UE – Ghidul

începătorului

(INEA (EN)).

Cercetare și inovare
IMM-urile pot participa la Orizont 2020 (H2020 (EN)), noul program de cercetare al UE, în următoarele
domenii:

„Poziție de lider în sectorul industrial”: inovarea în cadrul IMM-urilor;●

Planul sustenabil pentru o industrie cu emisii scăzute de dioxid de carbon (SILC II);●

o parte din secțiunea „Poziția de lider în domeniul tehnologiilor generice și industriale” a H2020;●

„Provocări societale”: secțiunea „Eficiența energetică” din cadrul provocării „Energie sigură, curată●

și eficientă”;
cererile de propuneri privind deșeurile, inovarea în domeniul apei și aprovizionarea durabilă cu●

materii prime în cadrul provocării „Combaterea schimbărilor climatice, mediu, utilizarea eficientă a
resurselor și materii prime”.

Aceste domenii din cadrul programului Orizont 2020 sunt gestionate de Comisie prin intermediul
EASME (EN).

Instrumentul pentru IMM-uri (EN) vizează IMM-urile extrem de inovatoare care au o ambiție puternică
de a se dezvolta și de a se internaționaliza, indiferent dacă acestea sunt întreprinderi specializate în
tehnologii de vârf, dacă sunt orientate spre cercetare, dacă au un caracter social sau dacă prestează
servicii. Fiecare IMM poate primi o sumă de până la 2,5 milioane EUR ca finanțare pentru sprijin în
afaceri și mentorat.

Politica de coeziune
Politica de coeziune a UE are ca scop reducerea disparităților dintre regiunile Europei în ceea ce
privește nivelul de prosperitate. Se pune accentul pe investițiile în regiuni, orașe și economia reală
pentru a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă, pentru a combate schimbările
climatice, pentru a diminua dependența de importurile de energie și pentru a reduce sărăcia și
excluziunea socială.

Sprijinirea IMM-urilor este o prioritate-cheie a politicii de coeziune. Fiecare stat membru al UE își
fixează prioritățile de finanțare, stabilind condițiile pentru acordarea de sprijin în cadrul programelor
operaționale. Fiecare țară este responsabilă, de asemenea, de gestionarea fondurilor de coeziune pe
propriul teritoriu.

Agricultura
În cadrul politicii agricole comune (PAC), întreprinderile mici au la dispoziție mai multe posibilități de
finanțare.

Sunt eligibile pentru finanțare întreprinderile implicate în Programul de distribuire a laptelui în școli●

(EN), în Programul de încurajare a consumului de fructe în școli și în promovarea produselor agricole
în UE și în țările terțe.
Întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul agricol pot fi eligibile pentru o plată directă●

în cadrul Fondului European de Garantare Agricolă (EN).
Întreprinderile situate în zonele rurale pot fi eligibile pentru finanțare în cadrul Fondului european●

agricol pentru dezvoltare rurală (EN). Prioritățile de finanțare variază în funcție de prioritățile țării
sau ale regiunii din UE (EN).

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/easme/en/executive-agency-small-and-medium-sized-enterprises-easme
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/themes/sme-competitiveness/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/atlas/managing-authorities/
http://ec.europa.eu/agriculture/milk/school-milk-scheme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/milk/school-milk-scheme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/sfs/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/funding-opportunities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/funding-opportunities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/funding-opportunities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/atlas/programmes/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/atlas/programmes/
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Alte posibilități de finanțare

Instrumentul de microfinanțare din cadrul Programului pentru ocuparea forței de muncă și inovare
socială (EaSI) sprijină sectorul IMM-urilor acordând împrumuturi de până la 25 000 EUR persoanelor
fizice pentru înființarea sau dezvoltarea unei întreprinderi mici.

Fondul social european (FSE) oferă IMM-urilor sprijin pentru ca acestea să își poată îmbunătăți
competitivitatea, de exemplu prin formare.

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) permite IMM-urilor să beneficieze de un
nivel mai ridicat de sprijin, întrucât marea majoritate a întreprinderilor din domeniul pescuitului și al
acvaculturii sunt IMM-uri.

Granturi
Comisia Europeană oferă granturi pentru sprijinirea unor proiecte sau a unor organizații care
promovează interesele UE ori care contribuie la punerea în aplicare a programelor sau a politicilor UE.
IMM-urile și alte părți interesate pot solicita granturi răspunzând la cererile de propuneri din diferite
domenii.

Contracte
Comisia Europeană recurge la contracte publice pentru a achiziționa bunuri și servicii (cum ar fi,
printre altele, studii, asistență tehnică, formare, servicii de consultanță, organizarea de conferințe,
publicitate, cărți și echipament IT). Furnizorii sunt selectați prin intermediul unor proceduri de ofertare
care sunt publicate de serviciile, oficiile și agențiile Comisiei din întreaga Europă. Ca și alte
întreprinderi, IMM-urile pot licita pentru contracte ca răspuns la invitațiile de participare la procedura
de ofertare.

Informații suplimentare

Subprogramul „Politici climatice” din cadrul programului LIFE:●

 Banca Europeană de Investiții (BEI (EN)) acordă credite pentru IMM-uri (EN).
Oportunități de finanțare (EN) în domeniul cooperării pentru dezvoltare: IMM-urile pot beneficia în●

mod considerabil de marea majoritate a programelor tematice sau regionale finanțate de Direcția
Generală Dezvoltare și Cooperare (DEVCO) a Comisiei Europene.
Ghidul practic PRAG (EN) al DEVCO explică procedurile de contractare pentru toate acțiunile externe●

ale UE finanțate din bugetul UE și din Fondul european de dezvoltare (FED (EN)).
Programul de formare a managerilor (EN) încurajează IMM-urile să își extindă afacerile în Japonia și●

Coreea prin metoda învățării active, care combină formare în domeniul antreprenorial și cursuri de
limbă, un stagiu în cadrul unei întreprinderi locale și sprijinul oferit pentru dezvoltarea planului de
afaceri.
Europa ta este un ghid practic al întreprinzătorului european.●

Microfinanțare: UE nu oferă direct persoanelor fizice sau întreprinderilor microcredite; în schimb,●

pune la dispoziția unor intermediari fonduri (garanții, împrumuturi, garanții de participare la capital)
care le permit acestora să acorde întreprinderilor mici credite sau finanțare prin capitaluri proprii.
Cum se poate obține finanțare din partea UE: Finanțați proiectele dumneavoastră cu fonduri din●

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=89&newsId=1093
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=89&newsId=1093
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=ro
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_ro.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_ro.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_ro.htm
http://www.eib.org/
http://ec.europa.eu/environment/sme/funding/funding_en.htm#6
https://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/FED/fed_en.cfm
http://www.euetp.eu/
http://europa.eu/youreurope/business/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/microfinance_ro.htm
http://bookshop.europa.eu/ro/cum-se-poate-ob-ine-finan-are-din-partea-ue-pbNB3112174/
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partea Uniunii Europene

Știați că?

Doi factori principali determină dacă o întreprindere este un IMM:●

numărul de angajați și1.
cifra de afaceri sau bilanțul total.2.

IMM-urile pot beneficia de faptul că trebuie să respecte mai puține cerințe sau să plătească taxe mai●

reduse pentru a se conforma normelor UE.

http://bookshop.europa.eu/ro/cum-se-poate-ob-ine-finan-are-din-partea-ue-pbNB3112174/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_ro.htm
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ONG-uri

Principalele surse de finanțare

Aproximativ 80 % din sursele de finanțare sunt gestionate de statele membre ale UE în mod
descentralizat. Fiecare țară oferă informații detaliate privind finanțarea și procedurile de depunere a
cererilor pe site-urile web ale autorităților de management.

ONG-urile cu activități în domeniul incluziunii sociale, al egalității de gen și al egalității de șanse pot
beneficia de sprijin din Fondul social european (FSE). Autoritățile care gestionează un program
operațional într-o regiune sau într-un stat membru eligibil să primească sprijin din Fondul de coeziune
se asigură că o sumă corespunzătoare din resursele FSE este alocată consolidării capacităților
organizațiilor neguvernamentale (Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (PDF)).

Alte programe sunt gestionate la nivel central de serviciile și agențiile Comisiei Europene. Aceste
programe acoperă o serie de domenii, inclusiv cultura și mass-media, cetățenia, cercetarea și
inovarea, dezvoltarea și ajutorul umanitar, transporturile, energia și tehnologiile informației și
comunicațiilor.

Cultura și mass-media
Programul „Europa creativă” (EN), gestionat de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și
Cultură (EACEA), sprijină inițiative legate de sectorul audiovizual, cultural și creativ european.
Programul cuprinde două subprograme: Cultură și MEDIA.

Subprogramul Cultură sprijină organizațiile culturale și creative să își desfășoare activitatea la nivel
transnațional, precum și circulația operelor culturale și a artiștilor în diferite țări. Oportunitățile de
finanțare disponibile acoperă o gamă vastă de scheme: proiecte de cooperare, traducerea literară,
rețele și platforme. Scopul activităților subprogramului „Cultură” este să încurajeze colaborarea la
scară internațională.

Subprogramul MEDIA acordă sprijin financiar pentru a ajuta sectorul cinematografic și audiovizual al
UE să se dezvolte, să își distribuie și să își promoveze operele. MEDIA sprijină operele cinematografice
și audiovizuale europene, inclusiv filmele, serialele de televiziune, documentarele și noile mijloace de

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/ro/atlas/managing-authorities/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=ro
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
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comunicare în masă, să găsească piețe în afara frontierelor naționale și europene. Subprogramul
finanțează, de asemenea, formarea și activitățile de dezvoltare a industriei cinematografice.

Cetățenie
Programul „Europa pentru cetățeni” (EN) al Comisiei Europene are două obiective principale: pe de o
parte, să sprijine publicul să înțeleagă mai bine Uniunea Europeană, istoria și diversitatea acesteia și,
pe de alta, să promoveze cetățenia europeană și să amelioreze condițiile de participare civică și
democratică la nivelul UE. Programul, care este gestionat și de EACEA, furnizează granturi pentru
acțiuni și granturi de funcționare. Atât organismele publice, cât și organizațiile nonprofit pot solicita
aceste granturi.

Cercetare și inovare

Subprogramul „Provocări societale” (EN), o parte a Programului de cercetare și inovare Orizont 2020
(H2020), oferă finanțare pentru proiecte. Gama domeniilor acoperite este vastă: sănătate, schimbări
demografice, securitate alimentară, agricultură și silvicultură durabile, cercetare marină, maritimă și
fluvială. Subprogramul este gestionat de Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME
(EN)).

ONG-urile pot solicita, de asemenea, granturi pentru anumite proiecte din cadrul altor două
componente ale programului Orizont 2020, „Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate”
și „Energie sigură, curată și eficientă”, care sunt gestionate de Agenția Executivă pentru Inovare și
Rețele (INEA (EN)).

Dezvoltare și ajutor umanitar

ONG-urile pot obține finanțare în cadrul majorității programelor tematice sau regionale gestionate de
Direcția Generală Dezvoltare și Cooperare (DEVCO (EN)) a Comisiei Europene. În funcție de cerințele
fiecărei cereri de propuneri, ONG-urile pot participa pe cont propriu sau împreună cu alți co-solicitanți
ori organizații afiliate.

ONG-urile sunt, de asemenea, eligibile să beneficieze de finanțare pentru activități de ajutor umanitar
și protecție civilă. Direcția Generală Ajutor Umanitar și Protecție Civilă (ECHO (EN)) a Comisiei
furnizează finanțare ONG-urilor, organizațiilor internaționale și agențiilor Organizației Națiunilor Unite
care pun în aplicare acțiuni umanitare pe teren.

Transporturi, energie și TIC

Unele dintre domeniile de finanțare ale Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE (EN)) sunt
deschise ONG-urilor. Potențialii solicitanți ar trebui să verifice criteriile de eligibilitate prezentate în
fiecare cerere de propuneri, întrucât acestea pot varia de la un subprogram la altul. Programul MIE
este gestionat de Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA (EN)), însă Comisia Europeană
răspunde de planificarea modului în care urmează să fie utilizată finanțarea, de selectarea proiectelor,
de alocarea finanțării și de supravegherea utilizării acesteia.

Alte posibilități de finanțare

Facilitatea pentru societatea civilă (EN) destinată țărilor din vecinătatea UE sprijină dezvoltarea●

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges
http://ec.europa.eu/easme/en/executive-agency-small-and-medium-sized-enterprises-easme
http://ec.europa.eu/easme/en/executive-agency-small-and-medium-sized-enterprises-easme
http://inea.ec.europa.eu/en/horizon_2020/horizon_2020.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/home_en
http://ec.europa.eu/echo/en/funding-evaluations/funding-for-humanitarian-aid
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef.htm
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1425466970297&do=publi.welcome&NBPUBLILIST=15&ORDERBYAD=Desc&AOFR=135984&SEARCHTYPE=RS&ORDERBY=upd&userlanguage=en


3-08-2016 18/39
Finanțarea din partea UE – Ghidul

începătorului

societății civile, astfel încât aceasta să poată lua parte în mod activ la dezbaterile publice privind
democrația și drepturile omului și să poată influența elaborarea politicilor.
Serviciul Instrumente de Politică Externă (FPI (EN)), un departament din cadrul Comisiei Europene●

care colaborează strâns cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și cu delegațiile UE din
întreaga lume, publică periodic cereri deschise de propuneri și cereri de oferte.
Subprogramul „Politici climatice” (EN) din cadrul programului LIFE pune la dispoziție granturi pentru●

o serie de proiecte legate de politicile climatice inițiate de organizații non-profit, inclusiv de ONG-uri.
ONG-urile sunt eligibile și pentru proiectele finanțate de către Agenția Executivă pentru●

Consumatori, Sănătate și Alimente (CHAFEA (EN)).

Știați că?

Ce este un ONG?
„ONG” desemnează o „organizație neguvernamentală. „ONG” este o abreviere utilă pentru a
desemna o serie de organizații diferite care, de obicei, prezintă următoarele caracteristici comune:

acestea nu au un scop lucrativ. Deși pot avea angajați remunerați și pot desfășura activități●

generatoare de venit, acestea nu distribuie profituri membrilor;
ele sunt alcătuite din grupuri de cetățeni voluntari;●

ele trebuie să aibă un anumit nivel de existență oficială sau instituțională (de exemplu, să dispună●

de un statut sau de un alt document oficial care să le stabilească misiunea, obiectivele și domeniul
de acțiune), întrucât sunt responsabile față de membrii și donatorii lor;
ele sunt independente, în special față de guvern, de autoritățile publice, de partidele politice sau de●

organizațiile comerciale.

Dimensiunea ONG-urilor, precum și domeniul lor de activitate, pot varia în mod considerabil. Unele
ONG-uri sunt alcătuite doar dintr-un număr mic de persoane, în timp ce altele pot avea mii de membri
și sute de angajați. ONG-urile se concentrează pe activitățile operaționale și/sau de sensibilizare.
ONG-urile operaționale furnizează servicii specifice (cum ar fi asistență medicală), pe când obiectivul
primar al ONG-urilor de sensibilizare este să influențeze politicile autorităților publice și opinia publică
în general.

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/announcements/grants_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/grants/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eahc
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Tineret

Principalele surse de finanțare

Programul Erasmus+
Erasmus+ este noul program al UE pentru educație, formare, tineret și sport. Scopul său este de a
consolida competențele tinerilor și capacitatea de inserție profesională a acestora, precum și de a
moderniza educația, formarea și activitățile pentru tineret.

Anumite activități sunt gestionate la nivel central de către Agenția Executivă pentru Educație,
Audiovizual și Cultură (EACEA (EN)) din Bruxelles, în timp ce alte activități „descentralizate” sunt
gestionate de agențiile naționale (EN) din fiecare țară.

Combaterea șomajului în rândul tinerilor
Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor îi sprijină pe tinerii care nu sunt încadrați
profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare din regiunile cu o rată a
șomajului în rândul tinerilor de peste 25 %. Inițiativa completează alte proiecte desfășurate la nivel
național, inclusiv cele din cadrul Fondului social european (FSE).

Garanția pentru tineret este un nou mod de abordare a problemei șomajului în rândul tinerilor.
Șomerii cu vârsta sub 25 de ani – indiferent dacă s-au înregistrat sau nu în cadrul serviciilor pentru
căutarea de locuri de muncă – primesc o ofertă de muncă de calitate și specifică în termen de patru
luni de la terminarea studiilor sau de la pierderea locului de muncă.

UE va completa cheltuielile suportate la nivel național ocazionate de aceste scheme prin Fondul social
european și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

Autoritățile de management din fiecare țară a UE pot oferi mai multe detalii atât despre Inițiativa
privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, cât și despre Garanția pentru tineret.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_ro.htm
http://eacea.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/education/tools/national_agencies_en.htmeuropa.eu/!uY93vJ
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=1036
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=ro
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/ro/atlas/managing-authorities/


3-08-2016 20/39
Finanțarea din partea UE – Ghidul

începătorului

Tinerii cercetători și antreprenori
„Acțiunile Marie Skłodowska-Curie” sunt deschise cercetătorilor din toate disciplinele, de la asistența
medicală de urgență la cercetarea fundamentală. Activitățile sunt puse în aplicare de Agenția
Executivă pentru Cercetare (REA (EN)).

COSME — Erasmus pentru tineri antreprenori (EN) este un program de schimb transfrontalier care
permite tinerilor doritori să devină antreprenori să învețe de la antreprenori cu experiență. COSME
este gestionat de Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME).

Alte posibilități de finanțare

Tinerii fermieri pot fi eligibili pentru a beneficia de o plată suplimentară în valoare de 25 % din plățile
directe pe care le primesc. Plata suplimentară se poate acorda fermierilor cu vârsta sub 40 de ani și
este furnizată din Fondul European de Garantare Agricolă (EN).

Tinerii pot fi eligibili să primească finanțare și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare
rurală (EN). Fiecare program de dezvoltare rurală conține măsuri pentru care fondul poate oferi
asistență tinerilor, în funcție de prioritățile fiecărei țări sau regiuni.

Fiecare stat membru al UE stabilește condițiile în care acordă sprijin financiar în cadrul programelor
operaționale, fixându-și prioritățile de finanțare. Fiecare țară din UE este responsabilă, de asemenea,
de gestionarea fondurilor pe propriul teritoriu.

Informații suplimentare

Inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” (EN) reunește voluntari din țări diferite care lucrează●

la proiecte umanitare din întreaga lume. La program poate participa orice persoană dintr-o țară UE
sau dintr-un stat AELS, dintr-o țară care se pregătește să adere la UE sau dintr-una din cele 16 țări
din Europa de Est și de Sud vizate de politica europeană de vecinătate (EN).
Proiectele specifice pe tema „Crearea de șanse pentru tineri” ar putea constitui o sursă de inspirație●

pentru potențialii solicitanți.
Oportunitățile de finanțare (EN) disponibile în cadrul domeniului Educație și cultură.●

O serie de povești de succes despre tineri (EN) care au beneficiat de programul „Tineretul în●

mișcare” (EN).
Eurodesk furnizează informații tinerilor și celor care lucrează cu aceștia.●

Portalul european pentru tineret este un portal de informații pentru tinerii din întreaga Europă.●

Știați că?

Se preconizează că peste patru milioane de europeni vor putea, grație Erasmus+, să studieze, să se●

formeze, să câștige experiență profesională și să participe la acțiuni de voluntariat în străinătate.
Programul va finanța parteneriate transnaționale implicând educația, formarea și instituțiile și

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/rea/apply_for_funding/index_en.htm
http://ec.europa.eu/easme/en/cos-wp2014-4-05-erasmus-young-entrepreneurs
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/funding-opportunities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/funding-opportunities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/funding-opportunities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/ro/atlas/programmes/
http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/overview/index_en.htm
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=ro&theme=534
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youthonthemove/about/personal-experiences/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
http://www.eurodesk.eu/
http://europa.eu/youth/EU_ro
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organizațiile pentru tineret, prin care să se creeze punți de legătură între învățământ și piața muncii.
Pentru prima dată, Erasmus+ oferă sprijin financiar din partea UE proiectelor din domeniul sportului●

de masă și pentru abordarea provocărilor transfrontaliere precum aranjarea meciurilor, dopajul,
violența și rasismul.
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Cercetători

Principalele surse de finanțare

Orizont 2020
Orizont 2020 (H2020 (EN)) este noul program-cadru al UE pentru cercetători Este cel mai mare
program multinațional de sprijin pentru cercetare și inovare din lume. Pot participa cercetători de
orice naționalitate, din orice domeniu de cercetare și aflați în orice etapă a carierei lor. Programul este
gestionat de Comisie prin intermediul diferitelor agenții (EASME (EN), REA (EN) și INEA (EN)).

Este disponibilă finanțare pentru:

doctoranzi,1.
cercetători care dețin deja un doctorat, precum și2.
măsuri de sprijin în favoarea colaborării în materie de cercetare între sectorul științelor3.
multidisciplinare avansate și ingineria de vârf, care ar putea genera linii de tehnologie complet noi.

Portalul participanților (EN) este un portal internet destinat părților interesate de programele UE în
domeniul cercetării și al inovării. Orice potențial participant se poate înregistra.

Schemele de finanțare ale Consiliului European pentru
Cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (CEC (EN)) sprijină cercetătorii individuali de orice naționalitate și
vârstă care doresc să desfășoare activități de cercetare de frontieră. CEC salută în special propunerile
transdisciplinare, ideile inovatoare din domenii noi și emergente, precum și aplicațiile care introduc
abordări neconvenționale, inovatoare.

Există trei scheme de finanțare de bază și două scheme suplimentare.

Scheme de bază

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/funding-researchers
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm
http://inea.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?caller=%2Fcas%2Feim%2Fexternal%2Fregister.cgi
http://erc.europa.eu/
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granturi pentru cercetători aflați la începutul carierei, destinate cercetătorilor de vârf cu 2-7 ani de1.
experiență acumulată după obținerea doctoratului;
granturi de consolidare, destinate cercetătorilor de vârf cu 712 ani de experiență acumulată după2.
obținerea doctoratului, precum și
granturi pentru cercetători avansați, destinate cercetătorilor confirmați care au atins nivelul3.
excelenței și care au obținut rezultate recente în domeniul cercetării.

Scheme suplimentare

validarea conceptului (numai pentru beneficiarii granturilor CEC), precum și1.
granturi de sinergie: scheme-pilot pentru grupuri mici de cercetători care au atins nivelul2.
excelenței.

Domenii ale Orizont 2020 gestionate de Agenția Executivă
pentru Cercetare
Agenția Executivă pentru Cercetare (REA (EN)) gestionează o mare parte din Orizont 2020, în cinci
mari domenii:

excelența științifică;1.
poziția de lider în sectorul industrial;2.
provocări societale;3.
răspândirea excelenței și extinderea participării, precum și4.
„Știință cu și pentru societate”.5.

Alte posibilități de finanțare

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR (EN)) oferă diverse oportunități de finanțare,
în special o măsură pentru finanțarea proiectelor-pilot din cadrul Parteneriatului european pentru
inovare (PEI). Prioritățile de finanțare diferă de la o țară UE la alta în funcție de prioritățile țării sau ale
regiunii în cauză.

Programele naționale sprijinite din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) includ
măsuri menite să încurajeze transferul de cunoștințe între oamenii de știință și pescari.

Programele de cooperare teritorială europeană (EN) sprijinite din Fondul european de dezvoltare
regională (FEDR) încurajează cetățenii să rezolve probleme comune, să împărtășească idei și resurse,
precum și să acționeze strategic în vederea atingerii unor obiective comune. Fiecare țară din UE este
responsabilă de gestionarea fondurilor pe propriul teritoriu.

Informații suplimentare

Alte posibilități de finanțare: o imagine de ansamblu a oportunităților de finanțare suplimentare care●

nu sunt acoperite de cererile de propuneri din cadrul programului Orizont 2020 este disponibilă
online (EN);
Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel (FCCO (EN)) oferă finanțare proiectelor de cercetare de●

http://ec.europa.eu/rea/apply_for_funding/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/funding-opportunities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/cooperation/european-territorial/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/ro/atlas/programmes/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/index.html#collapseOne
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/index.html#collapseOne
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
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înaltă calitate care sprijină competitivitatea sectorului european al cărbunelui și oțelului.
Comisia încurajează sinergiile între fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și●

alte programe legate de cercetare, inovare și competitivitate. Mai multe informații sunt disponibile
în documentul „Guidance for policy-makers and implementing bodies” (Orientări pentru factorii de
decizie și organismele de punere în aplicare) (EN, PDF).

Știați că?

Programul Orizont 2020 este deschis tuturor și se bazează pe o structură simplă care garantează●

solicitanților reducerea birocrației și un câștig de timp.
Cultivarea comercială de microalge este un sector care se dezvoltă rapid atât în Europa, cât și la●

nivel mondial. Un consorțiu de mici întreprinderi a elaborat o metodă pentru recoltarea microalgelor
cu un echipament minim și cu costuri foarte reduse de energie.
În 2013, în întreaga lume existau peste 1,1 milion de roboți industriali. Federația internațională de●

robotică (IRF) estimează că, în următorii trei ani, la nivel mondial vor exista aproximativ 22 de
milioane de roboți pentru uz privat. Pe o astfel de piață în plină ascensiune, investițiile UE în
cercetare și inovare pot avea un impact pozitiv. În special, Orizont 2020 urmărește să abordeze
problema fragmentării pieței, precum și decalajul dintre inovare și impactul asupra pieței, cele două
probleme majore cu care se confruntă în prezent cercetătorii.
Din ce în ce mai mulți proprietari de locuințe și tot mai multe întreprinderi caută noi modalități de a-●

și alimenta proprietatea cu energie electrică și termică. Grație unui proiect finanțat de UE, a fost
elaborat un ghid privind calitatea carburanților și echipamentul adecvat ce răspunde nevoilor celor
interesați, care promovează utilizarea peletelor din lemn.
Edvard Moser, care a primit Premiul Nobel pentru medicină 2014, împreună cu soția sa, May‐Britt●

Moser, și cu John O’Keefe, a beneficiat de două granturi Marie Skłodowska-Curie în valoare de
410 000 EUR. Cei trei oameni de știință au descoperit „sistemul GPS” din creierul uman și modul în
care „celulele rețea” ajută creierul să estimeze distanța și să navigheze pe ruta corectă.
Germanul Stefan W. Hell, născut în România, este unul dintre cei trei membri ai echipei căreia i s-a●

decernat în 2014 Premiul Nobel pentru chimie. De-a lungul carierei sale, Stefan Hell a beneficiat de
sprijin financiar acordat din acțiunile Marie Skłodowska-Curie ale UE.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf
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Fermieri

Principalele surse de finanțare

Politica agricolă comună
Fermierilor li se acordă plăți directe în cadrul anumitor scheme de sprijin din Fondul European de
Garantare Agricolă (FEGA (EN)). Fiecare țară din UE stabilește condițiile pentru acordarea de sprijin în
cadrul programelor operaționale individuale și este responsabilă pentru gestionarea fondurilor pe
propriul teritoriu.

Se acordă finanțare și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR (EN)), din surse
naționale/regionale și, uneori, din surse private.

Cercetare și inovare
Fermierii pot, de asemenea, să beneficieze de sprijin în cadrul programului Orizont 2020 în domenii
precum securitatea alimentară, agricultura și silvicultura durabile, cercetarea marină, maritimă și
fluvială și bioeconomia. Oportunitățile de finanțare legate de produsele alimentare și de nutriție sunt
enumerate pe portalul participanților (EN).

Programul COSME
Fermierii pot beneficia de anumite acțiuni ale programului COSME (EN) — pentru informații detaliate,
a se vedea Planul de acțiune Antreprenoriat 2020 (EN). Programele sunt gestionate de Agenția
Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME).

Fondul social european oferă finanțare pentru îmbunătățirea condițiilor de angajare în zonele rurale.

http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/ro/atlas/programmes/
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020/en/rdp-programming-2014-2020_en.html#
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html#c,topics=topicFileName,callIdentifier,callTitle,identifier,title,description,tags,flags/s/Food/1/1/0&%20title/desc
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/entrepreneurship-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=ro
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Informații suplimentare

Ministerele agriculturii din fiecare stat membru al UE și din fiecare țară candidată la UE oferă●

informații detaliate cu privire la finanțare.
Rețeaua europeană de dezvoltare rurală (REDR (EN)) conectează părțile interesate din domeniul●

dezvoltării rurale de pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. Informațiile de pe site-ul internet al
rețelei îi pot sprijini și inspira pe potențialii solicitanți.

Știați că?

Reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale reprezintă o prioritate, deoarece●

aproximativ 14 % din populația regiunilor predominant rurale din UE suferă din cauza unor rate ale
ocupării forței de muncă situate sub jumătate din media UE.
Atunci când poziția fermierilor în lanțul de aprovizionare cu alimente este relativ slabă, aceștia pot●

avea de câștigat dacă se organizează mai bine pe piețele locale și în cadrul unor lanțuri de
aprovizionare scurte.
Sute de mii de proiecte din UE au beneficiat de finanțare din partea UE. Cinci fonduri principale●

acționează în paralel pentru a sprijini dezvoltarea economică în toate țările UE.

http://www.maap.ro/ro/
http://enrd.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/
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Organismele publice

Principalele surse de finanțare

Politica de coeziune
Politica de coeziune (sau regională) sprijină coeziunea economică, socială și teritorială în regiunile
care se califică pentru a primi finanțare. Normele în materie de utilizare a fondurilor din cadrul politicii
de coeziune au fost simplificate pentru a facilita și a îmbunătăți coordonarea. Bugetul UE pentru
perioada 2014-2020 prevede investiții în valoare de 325 de miliarde EUR aferente politicii de coeziune
în țările, regiunile și orașele UE.

Fonduri structurale și de investiții europene
Cinci fonduri principale acționează în paralel pentru a sprijini dezvoltarea economică în toate țările UE.

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR);1.
Fondul social european (FSE);2.
Fondul de coeziune (FC);3.
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și4.
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).5.

Toate regiunile UE pot beneficia de FEDR și FSE. FC este destinat regiunilor mai puțin dezvoltate.

Organismele publice pot solicita finanțare regională. Unul dintre obiectivele FSE este acela de a
îmbunătăți calitatea administrației publice și a guvernanței. FSE este implementat prin cooperare
între autoritățile publice, partenerii sociali și organismele de la nivel național, regional și local.

Proiectele din cadrul FSE ar putea viza, de exemplu, funcționarii publici care au nevoie de o mai bună
formare pentru a utiliza tehnologia informației sau ar putea sprijini autoritățile publice și părțile
interesate să colaboreze pentru a elabora și a pune în practică programe de succes.

http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro
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fi-compass și Jaspers
fi-compass [EN] și JASPERS sunt două instrumente speciale de asistență tehnică. Acestea au fost
elaborate în comun de Comisia Europeană, Grupul Băncii Europene de Investiții și alte instituții
financiare.

JASPERS este un instrument de asistență tehnică destinat administrațiilor publice care pregătesc
proiecte majore ce ar putea fi cofinanțate din fonduri UE.

fi-compass este o platformă pentru servicii de consiliere privind instrumentele financiare din cadrul
fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) și privind microfinațarea în cadrul
Programului pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI). Scopul fi-compass este de a
răspunde nevoilor autorităților de management al fondurilor ESI, ale furnizorilor de microfinanțare în
cadrul EaSI și ale altor părți interesate.

Alte posibilități de finanțare

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor îi sprijină pe tinerii care nu sunt încadrați
profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare din regiunile cu o rată a
șomajului în rândul tinerilor de peste 25 %. Această inițiativă este deschisă organismelor publice.

Dacă își desfășoară activitatea în sectorul agricol, un organism public poate fi eligibil pentru o plată
directă în cadrul Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA (EN)). Din FEGA se poate acorda
finanțare și organismelor publice care participă la programul de distribuire a laptelui în școli (EN), la
programul de încurajare a consumului de fructe în școli sau care promovează produsele agricole (EN)
în Uniunea Europeană și în țările terțe.

În funcție de prioritățile din țara sau regiunea în cauză, un organism public dintr-o zonă rurală poate fi
eligibil pentru finanțare în cadrul FEADR (EN) dacă depune eforturi să amelioreze condițiile de trai în
zonele rurale sau să îmbunătățească mediul rural și economia.

Programul Orizont 2020 (EN) este deschis și organismelor publice care încurajează inovarea și
îmbunătățirea serviciilor publice.

Informații suplimentare

Autoritățile locale și regionale și anumite organisme administrative pot solicita finanțare pentru●

proiecte în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) și în cadrul obiectivelor
programului Orizont 2020 care sunt puse în aplicare de către Agenția Executivă pentru Inovare și
Rețele (INEA (EN)).
Organismele publice interesate de astfel de proiecte ar trebui să verifice criteriile de eligibilitate din●

fiecare cerere de propuneri. Comisia gestionează procesul de selecție a proiectelor, alocă fonduri și
monitorizează modul în care acestea sunt utilizate.
Multe dintre programele gestionate de Direcția Generală Dezvoltare și Cooperare (DEVCO (EN)) a●

Comisiei finanțează proiecte în țări partenere în care organismele publice pot acționa, de asemenea,

http://www.fi-compass.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/special-support-instruments/jaspers/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=1036
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/milk/school-milk-scheme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/sfs/index_ro.htm
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020/en/rdp-programming-2014-2020_en.html#
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/find-your-area
http://inea.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
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ca autorități contractante și, prin urmare, se pot implica în procesul de implementare. În funcție de
program, astfel de organisme pot, de asemenea, să participe la cereri de propuneri pentru a primi
un grant în cadrul acțiunii externe a UE.
Agențiile specializate ale țărilor UE și agențiile umanitare recunoscute de Comisie pot beneficia de●

finanțare în cadrul programelor de ajutor umanitar gestionate de Direcția Generală Ajutor Umanitar
și Protecție Civilă (ECHO (EN)) a Comisiei. De asemenea, organismele publice pot primi finanțare
pentru protecția civilă în cadrul componentelor prevenire/pregătire și capacitatea de reacție ale
programelor.
Eurostat (EN) publică cereri de propuneri deschise organismelor publice, cum ar fi institutele●

naționale de statistică și alte autorități naționale responsabile cu colectarea/întocmirea și publicarea
statisticilor oficiale. Aceste organisme sunt desemnate la nivel național și pot beneficia de granturi
în cadrul programului statistic european.
Finanțarea și asistența tehnică sunt disponibile prin intermediul instrumentului de asistență tehnică●

și schimb de informații (TAIEX), al SIGMA și al Twinning (EN).
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) oferă organismelor publice un sprijin●

substanțial pentru colectarea de date și pentru activități de control. În plus, FEPAM poate sprijini
proiectarea, dezvoltarea, monitorizarea, evaluarea și gestionarea sistemelor de alocare a
posibilităților de pescuit.
Administrațiile naționale vamale și fiscale pot beneficia de finanțare prin programele Vamă 2020●

(EN) și Fiscalis 2020 (EN).
Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE (EN)) oferă o serie de oportunități de finanțare deschise●

organismelor publice.
Organismele publice pot, de asemenea, să depună cereri pentru proiectele din cadrul programului●

„Europa pentru cetățeni” (EN).
Organismele publice pot depune cereri pentru proiecte finanțate de Agenția Executivă pentru●

Consumatori, Sănătate și Alimente (CHAFEA (EN)), care gestionează programul UE în domeniul
sănătății, programul privind protecția consumatorilor și inițiativa „O formare mai bună pentru o
hrană mai sigură”.

Proiectele trebuie să contribuie în general la cel puțin unul dintre cele patru obiective principale ale
celui de al treilea program în domeniul sănătății (2014-2020 (EN)).

Organizațiile solicitante — cum ar fi organismele publice, organizațiile și rețelele neguvernamentale —
trebuie să își aibă sediul legal în UE, Islanda, Liechtenstein sau Norvegia.

Organizațiile din alte țări pot participa în calitate de subcontractanți sau parteneri de colaborare.
Sprijinul financiar nu este destinat persoanelor fizice.

Știați că?

Fondul de coeziune investește în adaptarea la schimbările climatice și prevenirea riscurilor în acest●

domeniu, în sectorul apei și al deșeurilor, precum și în mediul urban. Fondul poate sprijini totodată
proiecte legate de eficiența energetică și de utilizarea energiei din surse regenerabile în
întreprinderile și infrastructurile publice.
Proiect demonstrativ: „Ghișeul unic pentru întreprinderi” este un proiect finanțat din FSE în Slovenia.●

Proiectul a constat în crearea unui portal online pentru a facilita lucrurile pentru antreprenori prin
accelerarea procedurilor și reducerea birocrației. La proiect au participat aproximativ 300 de
întreprinderi și peste 700 de funcționari publici. FSE a contribuit cu o sumă de aproape 3,7 milioane
EUR.

http://ec.europa.eu/echo/
http://ec.europa.eu/eurostat/help/new-eurostat-website
http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/taiex/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://ec.europa.eu/chafea/
http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=ro&projectId=467
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Sunt disponibile online mai multe exemple care pot oferi o sursă de inspirație organismelor publice●

în privința diferitelor rezultate ale proiectului.
Între Comisie și diferite țări din UE există acorduri de parteneriat privind utilizarea finanțării●

provenite din fondurile structurale și de investiții europene în perioada 2014-2020. Acordurile
definesc obiectivele strategice și prioritățile țării respective în materie de investiții.

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=ro&theme=55
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/ro/atlas/programmes/
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Alți beneficiari

Oportunități de finanțare pentru alți beneficiari

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II (EN)) investește în viitorul țărilor candidate să
adere la UE și în Uniunea Europeană în sine prin sprijinirea reformei în domenii legate de strategia de
extindere, cum ar fi democrația și guvernanța, statul de drept, precum și creșterea economică și
competitivitatea.

Instrumentul special de asistență pentru preaderare pentru dezvoltare rurală (IPARD (EN)), care face
parte din IPA II, le furnizează ajutor fermierilor din țările candidate.

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) oferă sprijin persoanelor care își pierd locul de
muncă în urma unor schimbări structurale majore care s-au produs în structura comerțului mondial (în
cazul globalizării), de exemplu atunci când o întreprindere de mari dimensiuni își încetează activitatea
sau atunci când producția se mută în afara UE, ori ca urmare a crizei economice și financiare
mondiale.

FEG poate cofinanța proiecte care ajută oamenii să își găsească un loc de muncă, furnizează
consiliere în carieră, instruire, formare și reconversie profesională, tutorat sau îndrumare ori
promovează antreprenoriatul și crearea de întreprinderi. FEG nu cofinanțează măsuri de protecție
socială, cum ar fi pensiile sau indemnizațiile de șomaj.

Numai statele membre ale UE pot solicita finanțare din FEG. Persoanele fizice, organizațiile de
reprezentare și angajatorii afectați de concedieri care doresc să se asigure că lucrătorii concediați
beneficiază de sprijin din partea FEG ar trebui să ia legătura cu persoana de contact responsabilă de
FEG din țara lor.

http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/assistance/ipard/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=581&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=581&langId=ro
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Informații suplimentare privind finanțarea din partea UE

În funcție de tipul de finanțare și de scopul proiectelor lor, beneficiarii potențiali ar trebui să se
familiarizeze cu informațiile esențiale gestionate de rețele specializate, instituții și alte organisme.

1. Rețele de informare ale UE
Societățile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) pot avea acces la informații utile prin
intermediul Rețelei întreprinderilor europene, care reunește aproximativ 600 de organizații de
sprijin pentru întreprinderi cu sediul în peste 50 de țări.

Alți potențiali beneficiari pot contacta centrul Europe Direct prin telefon (00800 6 7 8 9 10 11), prin e-
mail sau vizitând centrul Europe Direct cel mai apropiat.

2. Site-ul internet al Comisiei Europene
Comisia administrează o serie de pagini de internet dedicate granturilor, achizițiilor publice și altor
oportunități de finanțare europeană gestionate de instituțiile și organismele UE.

3. Agenții executive ale UE
Agențiile UE sunt diferite de instituțiile UE. Acestea îndeplinesc sarcini specifice în temeiul legislației
UE. Există peste 40 de agenții, care se împart în patru grupuri.

Unul dintre grupuri, alcătuit din cele șase agenții executive, sprijină Comisia în gestionarea
programelor UE. Acestea sunt:

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA);●

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME);●

Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA);●

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente (CHAFEA);●

Agenția Executivă pentru Cercetare (REA), precum și●

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA).●

Aceste agenții publică periodic informații privind oportunitățile de finanțare din programele pe care le
gestionează în numele Comisiei.

4. Autoritățile naționale, regionale și locale
O parte semnificativă din fondurile UE sunt gestionate de țările UE prin intermediul organismelor
naționale, regionale și locale care oferă, de asemenea, sprijinul și informațiile necesare.

Cele Fondurile structurale şi de investiţii europene care sprijină dezvoltarea economică în toate țările
UE sunt:

Fondul european de dezvoltare regională;●

Fondul social european;●

http://een.ec.europa.eu/about/branches?Country=RO
http://europa.eu/europedirect/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/small-business/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/eacea/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/easme/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/erc/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/chafea/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/rea/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/inea/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/atlas/managing-authorities/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/atlas/managing-authorities/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/
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Fondul de coeziune;●

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, precum și●

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime.●

Toate aspectele juridice privind cele cinci fonduri și modul de implementare a acestora în perioada
2014-2020 sunt explicate în Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC).

RDC descrie responsabilitățile Comisiei și ale statelor membre ale UE. Regulamentul prevede: „Statele
membre, la nivelul teritorial corespunzător, în conformitate cu cadrul lor instituțional, juridic și
financiar și organismele desemnate de ele în acest sens ar trebui să fie responsabile pentru
pregătirea și implementarea programelor” (p. 321).

Comisia întreține și actualizează o bază de date online care cuprinde programele operaționale
adoptate în mod oficial la începutul unei perioade de planificare. Acestea sunt pregătite de către
fiecare țară a UE în funcție de prioritățile identificate de autoritățile sale naționale și regionale pentru
perioada 20142020.

Cum se efectuează o căutare în baza de date centrală a programelor

Căutările în baza de date afișează rezultate în funcție de patru criterii de selecție: țara, regiunea,
programul și tema. Este publicat numele organismului responsabil, împreună cu numele persoanei de
contact, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Programele operaționale și detaliile privind tematica acestora sunt publicate în baza de date de îndată
ce sunt adoptate în mod oficial de Comisie.

Informații conexe

Guidance for beneficiaries of European Structural and Investment Funds and related EU instruments
(Orientări pentru beneficiarii fondurilor structurale și de investiții europene și ai instrumentelor UE
conexe)(EN, PDF) și lista de verificare aferentă (EN)

5. Asociații profesionale
Unele forme de finanțare ale UE sunt destinate unor anumite profesii. De exemplu, profesorii și
formatorii pot beneficia de sprijin din programul Erasmus+, noul program al UE pentru educație,
formare, tineret și sport, care acoperă perioada 20142020.

Dacă un proiect se referă la experiența profesională a solicitantului, acestuia i se recomandă să
încerce să obțină sprijin prin intermediul organizațiilor sau al asociațiilor profesionale relevante.

O rețea profesională poate deține deja expertiză în accesarea fondurilor UE și solicitanții pot beneficia
de cunoștințele rețelei și de orientare din partea acesteia.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&rid=1
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/atlas/programmes/
http://ec.euhttp://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/ro/atlas/programmes/ropa.eu/regional_policy/what/future/news_ro.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/checklist/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_ro.htm
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Sume disponibile (2014-2020)

În continuare sunt prezentate sumele disponibile pentru unele dintre programele aferente perioadei
2014-2020:

(Angajamente* în miliarde EUR, la prețurile din 2011)

Rubrica și programele** Sume 2014-2020
Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă  
Sisteme europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo) 6.96
Orizont 2020 77.02
Competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor (COSME) 2.25
Educație, formare, tineret și sport (Erasmus+) 14.79
Ocuparea forței de muncă și inovare socială 0.93
Vamă, Fiscalis și combaterea fraudei 0.90
Mecanismul pentru interconectarea Europei 33.25
Coeziune economică, socială și teritorială  
Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (alocare
specifică complementară) 3.21

Convergență regională (regiuni mai puțin dezvoltate) 182.21
Regiuni în tranziție 35.32
Competitivitate (regiuni mai dezvoltate)    54.37
Cooperare teritorială 10.20
Fondul de coeziune 63.40
Regiuni ultraperiferice și slab populate 1. 56
Creștere durabilă: resurse naturale  
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) – Cheltuieli de piață și plăți
directe 309.35

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 98.20
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) 6.40
Mediu și politici climatice 3.46
Securitate și cetățenie  
Fondul pentru azil și migrație 3.14
Fondul pentru securitate internă 3.73
Sisteme informatice 0.13
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Rubrica și programele** Sume 2014-2020
Justiție 0.38
Drepturi, egalitate și cetățenie 0.44
Mecanismul de protecție civilă 0.22
Europa pentru cetățeni 0.18
Produse alimentare și hrană pentru animale 1.89
Sănătate 0.50
Protecția consumatorului 0.19
Europa creativă 1.47
Europa în lume  
Instrument de asistență pentru preaderare (IPA) 11.56
Instrumentul european de vecinătate (IEV) 15.58
Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) 1.33
Instrumentul de stabilitate și pace 2.30
Politica externă și de securitate comună (PESC) 2.33
Instrumentul de parteneriat (IP) 0.96
Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) 19.56
Ajutor umanitar 6.80
Protecție civilă și Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență
(ERCC) 0.14

Corpul voluntar european de ajutor umanitar – EU Aid Volunteers (EUAV) 0.15
Instrumentul pentru cooperarea în materie de securitate nucleară (ICSN) 0.33
Asistență macrofinanciară 0.53
Fondul de garantare pentru acțiuni externe 1.18

*   A se vedea glosarul.

** Lista programelor nu este exhaustivă. Cifrele se bazează pe valorile de referință prevăzute de
legislație și se pot modifica în cursul executării programului pe baza deciziilor comune adoptate de
instituțiile UE.
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Glosar al finanțării din partea UE

ABAC Sistemul contabil al Comisiei, bazat pe normele contabilității de
angajamente (a se vedea mai jos).

Agenții
Organisme ale UE cu personalitate juridică distinctă, cărora le pot fi
delegate, în condiții stricte, competențe de execuție bugetară. Agențiile fac
obiectul unei proceduri distincte de descărcare de gestiune din partea
autorității care acordă descărcarea de gestiune.

Angajament

Garanție juridică de a furniza finanțare, cu condiția îndeplinirii anumitor
condiții. UE se angajează să ramburseze partea care îi revine din costurile
unui proiect finanțat de UE în momentul finalizării proiectului.
Angajamentele de astăzi sunt plățile de mâine. Plățile de astăzi sunt
angajamentele de ieri.

Asistență financiară

În contextul UE, aceasta reprezintă sprijinul financiar (granturi, împrumuturi
etc.) acordat de instituțiile europene pentru:
a) a asigura stabilitatea balanței de plăți a țărilor UE față de restul lumii;
b) țările UE aflate în dificultate economică sau financiară gravă;
c) țările candidate care se pregătesc să adere la UE;
d) proiecte care promovează democrația, drepturile omului și prevenirea
conflictelor în țările din afara UE.

Audit

În funcție de caracteristicile și cerințele sale specifice, fiecare instituție
stabilește domeniul de aplicare al misiunii auditorilor interni, precum și
obiectivele și procedurile pentru exercitarea funcției de auditor intern, cu
respectarea standardelor internaționale de audit intern.
Auditor extern: pentru instituțiile UE, acesta este Curtea de Conturi
Europeană.
Audit intern: audit efectuat de propriul personal al unui organism, și nu de
un expert-contabil autorizat independent; funcția de auditor intern (AI) este
distinctă de funcția de ordonator de credite și de cea de contabil. Auditorul
intern este desemnat de instituție, căreia AI trebuie să îi furnizeze
consiliere cu privire la modul de a gestiona riscurile; AI emite avize
independente privind calitatea sistemelor de gestiune și control și
recomandă îmbunătățiri.

Autoritate bugetară Instituții cu competențe de decizie în chestiuni bugetare, i.e. Parlamentul
European și Consiliul de Miniștri.

Buget
Plan financiar anual întocmit în conformitate cu principiile bugetare, care
cuprinde previziuni și autorizează o estimare a costurilor, a veniturilor și a
cheltuielilor viitoare, oferind descrieri detaliate și justificări (acestea din
urmă figurează în „comentariile bugetare ”).

Cerințe de
ecocondiționalitate

Mecanism din cadrul politicii agricole comune prin care efectuarea plăților
directe către fermieri este condiționată de respectarea standardelor de
bază în materie de mediu, siguranță a produselor alimentare, sănătatea
animalelor și a plantelor și bunăstarea animalelor, precum și de cerința de
a menține terenurile în bune condiții agricole și de mediu.

Cheltuieli alocate
Cheltuieli ale UE care pot fi alocate statelor membre individuale.
Cheltuielile nealocate vizează, în special, cheltuielile plătite beneficiarilor
din țări terțe. Alocarea cheltuielilor pe țări este necesară pentru calcularea
soldurilor bugetare.



3-08-2016 37/39
Finanțarea din partea UE – Ghidul

începătorului

Contabilitate de
angajamente

Contabilitatea de angajamente recunoaște mai degrabă veniturile generate
decât pe cele încasate și mai degrabă cheltuielile suportate decât plățile
efectuate (spre deosebire de contabilitatea de casă care recunoaște
tranzacțiile etc. numai atunci când se încasează sau se plătesc sume în
numerar).

Credite
Bugetul cuprinde credite de angajament (a se vedea mai jos) și credite de
plată. Angajamentele reprezintă garanții juridice pentru furnizarea de
finanțare, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții. Plățile sunt sume în
numerar sau transferuri bancare către beneficiari.

Descărcare de
gestiune

Decizie prin care Parlamentul European închide un exercițiu bugetar anual,
pe baza unei recomandări din partea Consiliului și a unei declarații de
asigurare din partea Curții de Conturi. Descărcarea de gestiune vizează
conturile cuprinzând toate veniturile și cheltuielile Comunităților, soldul
rezultat, precum și activele și pasivele, astfel cum sunt prezentate în bilanț.

Diferență de curs
valutar

Diferența care rezultă din ratele de schimb aplicate operațiunilor în care
sunt implicate țări din afara zonei euro.

Fondul european de
dezvoltare

FED reprezintă principalul instrument al ajutorului comunitar destinat
cooperării pentru dezvoltare în statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific
(ACP) și în țările și teritoriile de peste mări (TTPM). FED este reglementat
prin propriul său regulament financiar și este gestionat în afara bugetului
general. FED este finanțat din contribuțiile directe ale țărilor UE, cu sume
negociate care sunt diferite de cele pentru bugetul general.

Gestiune centralizată

Gestiune directă (selectarea contractanților, atribuirea granturilor,
transferul fondurilor, activități de monitorizare etc.) a unui fond sau a unui
program de către Comisia Europeană (gestiune centralizată directă) sau de
către una dintre agențiile sale (gestiune centralizată indirectă), diferită de
gestiunea partajată (a se vedea mai jos).

Mecanismul pentru
interconectarea
Europei

Un program al Comisiei al cărui obiectiv este rezervarea de fonduri pentru
îmbunătățirea conexiunilor de transport și energie și a conexiunilor
informatice între țările UE, de exemplu, asigurarea fluxului de energie din
surse regenerabile din Spania către Germania, construirea verigilor care
lipsesc între rețelele feroviare naționale.

Rapoarte anuale de
activitate

Rapoartele anuale de activitate indică rezultatele operațiunilor în raport cu
obiectivele stabilite, riscurile asociate și forma controlului intern. Începând
cu exercițiul bugetar 2001 pentru Comisie și cu exercițiul 2003 pentru toate
instituțiile Uniunii, „ordonatorul de credite delegat” trebuie să prezinte
instituției sale un raport anual de activitate privind îndeplinirea sarcinilor
sale, însoțit de informații financiare și de gestiune.

Rezervă pentru
ajutoare de urgență

Finanțare sub formă de ajutor de urgență, păstrată într-o rezervă blocată
din buget, care poate fi transferată, dacă autoritatea bugetară își dă
acordul, în situații de urgență sau de criză pe deplin justificate.

Regulamentul financiar
Regulamentul financiar este principalul punct de referință pentru principiile
și procedurile care reglementează stabilirea și execuția bugetului UE și
controlul finanțelor Comunităților.

Granturi

Contribuții financiare directe (donații) din buget pentru a finanța acțiuni
menite să contribuie la realizarea unui obiectiv care face parte din politica
Uniunii sau să sprijine funcționarea unui organism care urmărește un
obiectiv de interes general european ori un obiectiv care se înscrie în cadrul
unei politici a UE.
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Rubrică (rubrici)

Bugetul UE (a se vedea, de asemenea, CFM) are șase părți sau rubrici:
Rubrica 1 — politici economice în general (sprijin pentru IMM-uri, educație,
inovare, politica de coeziune etc.);
Rubrica 2 — agricultură, pescuit și mediu;
Rubrica 3 — justiție și imigrare, printre altele;
Rubrica 4 — probleme de interes mondial (relații internaționale, cooperare
etc.);
Rubrica 5 — costuri de funcționare a UE (salarii, clădiri, pensii etc.);
Rubrica 6 — „compensare” (menționată mai rar).

Cadrul financiar
multianual

CFM stabilește prioritățile în materie de cheltuieli și sumele maxime pe care
UE le poate cheltui în legătură cu anumite domenii pe parcursul unei
perioade fixe de mai mulți ani. Plafoanele de cheltuieli prevăzute de
Regulamentul privind CFM nu sunt echivalente cu cele din bugetul UE, care
sunt întotdeauna mai scăzute. CFM include, de asemenea, surse de venit
pentru bugetul UE și mecanisme de corecție pentru perioada respectivă (în
prezent, pentru perioada 2014-2020).

Soldul net

Diferența dintre contribuția la bugetul UE a unui stat membru al UE și
valoarea fondurilor UE pe care acesta le primește. Nu se iau în considerare
alte beneficii financiare, economice și politice, de exemplu participarea pe
piața internă, grație căreia întreprinderile își pot desfășura activitatea
oriunde în UE.

Acorduri de parteneriat
Acorduri încheiate între Comisie și fiecare țară din UE, concepute pentru a
asigura faptul că fondurile sunt utilizate în conformitate cu Strategia
Europa 2020.

Program

Politicile UE sunt puse în aplicare printr-o gamă largă de programe și
fonduri care furnizează sprijin financiar pentru sute de mii de beneficiari —
fermieri, studenți, oameni de știință, ONG-uri, întreprinderi, orașe, regiuni
etc. Programele pentru perioada 2014-2020, sumele implicate și temeiurile
juridice ale programelor pot fi consultate online (EN).

Plăți Transferuri de bani din bugetul UE către creditori în cadrul exercițiului
curent, pe baza angajamentelor anterioare.

Norme privind
achizițiile publice

Dispozițiile Directivei privind achizițiile publice care reglementează
atribuirea contractelor de către administrațiile publice. Statele membre au
obligația de a le transpune în legislația națională. Normele se aplică și în
cazul contractelor atribuite de instituțiile UE.

Recuperări
Drepturi față de debitorii Comunității. Recuperarea efectivă a sumelor
datorate poate lua diferite forme: plată voluntară de către debitor,
compensare între datoriile reciproce, o garanție financiară sau o procedură
de executare silită.

Venituri Venituri, provenite din toate sursele, care finanțează bugetul.
Norme de aplicare Norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului financiar.

Gestiune
partajată

Gestionarea unui fond sau a unui program al UE care a fost delegată țărilor
UE (spre deosebire de gestiunea centralizată — a se vedea mai sus). Marea
majoritate a proiectelor finanțate de UE fac obiectul gestiunii partajate.

Trezorerie Conturile bancare ale Comisiei deschise la trezoreriile țărilor din UE, la
băncile centrale și la băncile comerciale.

Taxa pe valoarea
adăugată

TVA-ul este un impozit indirect, exprimat ca procent aplicat la prețul de
vânzare, în cazul majorității bunurilor și serviciilor.

http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
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Source URL: http://ec.europa.eu/budget/funding/at-a-glance_ro
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