
 
FM MANAGEMENT CONSULTANCY 

 

Iulie 2009 - Catalog surse de finantare Proiect INFO-COLENTINA 212/2757 ( contract de consultanta pentru proiectul INFOC 4139/25.05.2009) 

 

S.C. F.M. MANAGEMENT CONSULTANCY SRL 

Bucuresti - 021183, sos.Colentina nr.35, Bl. R15, sc. A, et.10, ap. 44, sector 2 
Tel: 004 031 417 27 17; Fax: 004 031 417 27 18 

J40/12330/2004; CUI 16642376; Capital social: 13.300 lei 
Cont bancar nr RO79BRDE445SV30127744450; 

BRD - Sucursala Bucur Obor 

  
 

1

Nr. 

Crt. 

Finantator Program de 

finantare 

Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului Contributia 

beneficiarului  

Termen 

limita 

Site-ul 

programului 

1 Uniunea 
Europeana si 
Guvernul 
Romaniei  

Sprijin pentru 
startup-urile si 
spin-off-urile 
inovative, 
Programul 
Operational 
Sectorial 
Cresterea 
Competitivitati
i Economice, 
Ap2, DMI 2.3, 
Operatiunea 1) 

Principalul obiectiv al 
acestei operaŃiuni se 
focalizează pe sprijinirea 
activităŃilor legate de 

crearea sau dezvoltarea 
spin-off-urilor, respectiv 
start-up-urilor inovative 
(bazate pe rezultatele de 
CD), pentru a creşte 
transferul tehnologic dinspre 
instituŃiile CD către 
companii şi pentru a asigura 
dezvoltarea de noi domenii 
de afaceri şi activităŃi 
inovatoare 

1.Spin-off-uri: firme recent 
înfiinŃate/ care urmează să se 
înfiinŃeze pe baza unui rezultat 
recent obŃinut dintr-un proiect de 
cercetare al unei organizaŃii 
publice de cercetare sau al unei 
universităŃi; 
 2.Start-up-uri: microîntreprinderi 
sau întreprinderi mici, cu 
personalitate juridică, înfiinŃate în 
conformitate cu legea 31/1990, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, care înregistrează o 
vechime de maximum 3 ani în 
anul depunerii proiectului şi are 
maximum 20 de angajaŃi.  

1. crearea şi înregistrarea unei societăŃi 
comerciale (numai pentru spin-off);  
2. activităŃi de cercetare-dezvoltare sau 
achiziŃia de servicii pentru cercetare-
dezvoltare;  
3. achiziŃia de servicii de consultanŃă pentru 
inovare referitoare la: management; 
asistenŃă tehnologică; transfer tehnologic; 
instruire; achiziŃia, protecŃia şi 
comercializarea drepturilor de proprietate 
industrială; utilizarea standardelor; 
4. achiziŃia de servicii suport pentru inovare 
referitoare la: încercări şi testări în 
laboratoare de specialitate; marcarea 
calităŃii, testare şi certificare; studii de piaŃă;  
5. activităŃi pentru punerea în producŃie a 
rezultatelor cercetării/ know-how/ 
brevetului/ licenŃei sau altui drept de 
proprietate industrială;  
6. activităŃi legate de informarea 
beneficiarilor: achiziŃonarea de publicaŃii, 
abonamente şi asigurarea accesului la baze 
de date; 
7. activităŃi de informare şi publicitate 
privind proiectul. 

Maxim 200.000 Euro Minim 10% Cerere 
deschisa de 
proiecte cu 
depunere 
continua 

Autoritatea 
Nationala pentru 
Cercetare 
Stiintifica: 
http://www.ancs.ro
/index.php?action=
view&idcat=579 
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2. Uniunea 
Europeana si 
Centrul 
National de 
Management 
Programe 

Apelul 
transnational 
Euronanomed , 
schema ERA-
NET  FP6/FP7 
(ERA-Net for 
research 
programmes 
on 
Nanomedicine) 

1. deschiderea către 
cooperare inovativa 
internaŃională a programelor 
de cercetare la nivel naŃional 
şi regional in domeniul 
NanoMedicinei; 
 2. corelarea activităŃilor de 
cercetare coordonate la nivel 
naŃional sau regional;  
3. dezvoltarea şi 
diversificarea ariilor de 
cercetare a programelor de 
cercetare – dezvoltare şi 
inovare la nivel naŃional şi 
regional, incurajarea de 
propuneri de cercetare 
transnationale. 

Categoriile de instituŃii şi unităŃi 
care pot participa la competiŃie 
pentru proiecte de CD tip ERA-
NET sunt: 
1.OrganizaŃii de CDI; 
2 UnităŃi de administraŃie publică 
locală sau centrală; 
3. OrganizaŃii 
nonguvernamentale, altele; 
4. EntităŃile menŃionate mai sus 
pot participa ca unic partener 
(parte română) sau în parteneriat 
cu o altă entitate română; 
5.Intreprinderi; 

1. identificarea, caracterizarea si validarea 
biomarkerilor; 
2. tinte biologice;  
3. dezvoltarea de sisteme de analiza 
inovative;  
4. dezvoltarea de noi strategii de preventie;  
5.diagnostice, nanotoxicitate si terapii; 
6. studiile clinice sunt eligibile pana la 
punctul de demonstrare a conceptului.  
 
Prin urmare cercetarea fundamentala, 
cercetarea industriala si dezvoltarea 
experimentala in domeniul Nanomedicinei 
sunt activitati eligibile in cadrul acestui apel. 

Romania- fond alocat: 
300.000 Euro. 

0% 01.09.2009, 
depunere 
electronica 

http://www.eurona
nomed.net/) 

3. Uniunea 
Europeana si 
Guvernul 
Romaniei  

 Programul 
Operational 
Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 
Umane , AP 3 , 
DMI 3.2  

Cresterea gradului de 
adaptabilitate si de 
mobilitate al angajatilor, 
promovarea formelor 
flexibile de organizare a 
muncii, a formarii 
profesionale specific si 
asigurarea sanatatii si 
securitatii la locul de munca. 

1.Intreprinderi; 
2.Organizatii sindicale si 
organizatii patronale; 
3.Camere de Comert si Industrie; 
4. ANOFM si structurile sale 
teritoriale;  
5.ONG-uri; 
6.Universitati publice si private, 
acreditate; 
7.Institute de Cercetare in 
domeniul educatiei si formarii 
profesionale si pietei muncii. 

1.Sprijinirea metodelor inovatoare de 
organizare flexibila a muncii, inclusiv noi 
practici de lucru si imbunatatirea conditiilor 
de munca; 
2.Promovarea şi asigurarea formării 
profesionale pentru personalul medical şi 
pentru managerii din domeniul sanitar; 
3. Furnizarea programelor de formare 
profesională privind noile tehnologii, 
inclusiv TIC şi actualizarea cunoştinŃelor 
TIC ale angajaŃilor, controlul poluării şi 
protecŃia mediului; 
4.  Promovarea schimburilor de experienŃă 
transnaŃionale în vederea creşterii 
adaptabilităŃii; 

Valoarea totala a unui 
proiect poate fi cuprinsa 
intre echivalentul in lei a 
minimum 500.000 Euro si 
maximum 5.000.000 Euro 

2% pentru 
persoane juridice 
de drepr privat 
fara scop 
patrimonial; 5% 
pentru persoane 
juridice de drept 
privat cu scop 
patrimonial.  

20.07.2009 http://www.fserom
ania.ro/index.php?
option=c 
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4 Uniunea 
Europeana 
prin Agentia 
executiva de 
educatie , 
audiovizual 
si cultura 
(EACEA) si 
tarile 
partenere 

 Program 
Educatie 
Cooperare 
(ICI-ECP 
2009); 
Cooperare in 
studii 
superioare si 
training intre 
Uniunea 
Europeana, 
Australia, 
Japonia, Noua 
Zeelenda si 
Corea 

1. Intensificarea intelegerii 
mutuale intre Uniunea 
Europeana si tarile partenere 
si anume sporierea 
cunostinteleor in ceea ce 
priveste limba, cultura si 
institutiile participantilor; 
2. Cresterea calitatii 
educatiei la nivel inalt 
(studii superioare-
universitati) si a training-
urilor stimuland un 
parteneriat echilibrat intre 
universitati si institutii 
vocationale din Europa cu 
cele din tarile partenere. 

1. Persoana fizica;  
2. Intreprinderi; 
3.Entitati publice. 

Sprijinirea studentilor in a invata timp de un 
semestru in institutia din tara partenera si 
vice versa ( schimb de practici prin 
studenti). 

Flat rate amounts- sume 
ce acopera deplasari 
(mobility) ce include 
asigurari, deplasari , 
participari la conferinte : 
45.000 Euro pentru 
proiecte in care exista mai 
mult de 4 institutii 
europene in consortiu; 
Mobility grants to EU 
students- granturi pentru 
deplasari de studiu in 
starinatate a studentilor: 
320.000 Euro pentru 
proiecte in care exista mai 
mult de 4 institutii 
Europene in consortiu; 
Mobility Grants to EU 

Faculty Members : 

grant-uri deplasari pentru 
membrii facultatii in scop 
de predare cursuri, lucru 
de studiu sau 
management de 
proiect:40.000 Euro 
pentru proiectele care au 
mai mult de 4 institutii 
Europene in consortiu. 

0% 15.09.2009 Cooperation in 
higher education 
call for proposals 
published  

5 Uniunea 
Europeana si 
Guvernul 
Romaniei  

Reabilitarea/m
odernizarea/ec
hiparea 
infrastructurii 
serviciilor de 
sanatate 
(Programul 
Operational 
Regional, AP3, 
DMI 3.1) 

Imbunatatirea calitatii 
infrastructurii serviciilor de 
asistenta medicala si 
repartizarea teritorial-
regionala echilibrata a 
acestora pe teritoriul tarii, 
pentru asigurarea unui acces 
egal al cetatenilor la 
serviciile de sanatate. 

Cu mentiunea : apelare catre: 
 
1.Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
2.Asociatii pentru Dezvoltare 
Intercomunitara; 
3.Parteneriate intre autoritati ale 
administratei publice locale. 
 
 

1.Reabilitarea, modernizarea cladirilor 
spitalelor si ambulatoriilor; 
2. Reabilitarea, modernizarea utilitatilor 
generale si specifice ale spitalelor/ 
ambulatoriilor; 
3. Crearea/modernizarea in 
spitale/ambulatorii, a facilitatilor de acces 
pentru persoane cu dizabilitati fizice, 
4. Achizitionare echipamente pentru spitale 
/ambulatorii. 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
minim 
700.000 Lei 
maxim 
85.000.000 
Lei 

 Minim 2% Cerere 
deschisa 
de proiecte 
cu 
depunere 
continua 

 Agentiile pentru 
Dezvoltare 
Regionala 
www.adrcentru.ro 
www.inforegio.ro 
www.mdlpl.ro 
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6 Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Reabilitarea 
/modernizarea 
/ 
dezvoltarea si 
echiparea 
infrastructurii 
serviciilor 
sociale 

(PROGRAM

UL 

OPERATION

AL 

REGIONAL, 

AP 3, 

DMI 3.2) 

Imbunatatirea calitatii 
infrastructurii pentru 
serviciile sociale, prin 
sprijin acordat in mod 
echilibrat pe intreg 
teritoriul tarii, pentru 
asigurarea unui acces 
egal al cetatenilor la 
astfel de servicii. 

Cu mentiunea : apelare catre: 
 
1.Autoritate a administratiei 
publice locale - prin serviciile 
publice de asistenta sociala din 
subordine; 
2.Autoritate a administratiei 
publice locale desemnata lider 
al unui parteneriat incheiat cu 
un furnizor de servicii sociale 
de drept public sau privat, 
acreditat in conditiile legii; 
3.Furnizori publici sau privati de 
servicii sociale, acreditati in 
conditiile legii 

1. Modernizarea/ extinderea cladirilor 
centrelor sociale (spatii de cazare, cantine, 
grupuri sanitare etc.); 
2.Modernizarea/ extinderea cladirilor pentru 
infintarea de noi centre sociale; 
3.Modernizarea utilitatilor generale si 
specifice ale centrelor sociale; 
4.Crearea/ modernizarea facilitatilor de 
acces pentru persoane cu dizabilitati; 
5.Amenajarea unor ateliere de lucru in 
cadrul centrelor sociale; 
6.Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor 
beneficiarilor de servicii oferite de centrele 
sociale, inclusive echipamente pentru 
persoane cu dizabilitati. 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
minim 
350.000 Lei 
maxim 
3.500.000 
Lei 

Minim 2% Cerere 
deschisa 
de proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile pentru 
Dezvoltare 
Regionala 
www.adrcentru.ro 
www.inforegio.ro 
www.mdlpl.ro 

7 Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Reabilitarea, 
modernizarea, 
dezvoltarea si 
echiparea 
infrastructurii 
educationale 
preuniversitare
, 
universitare si 
a 
infrastructurii 
pentru 
formare 
profesionala 
continua 

(PROGRAM

UL 

OPERATION

AL 

REGIONAL, 

AP 3, 

DMI 3.4) 

Imbunatatirea calitatii 
infrastructurii de educatie, a 
dotarii scolilor, a structurilor 
de cazare pentru studenti si 
centrelor pentru formare 
profesionala pentru 
asigurarea unui process 
educational la 
standarde europene si a 
cresterii participarii 
populatiei scolare si a 
adultilor la procesul 
educational. 

1.Consilii Judetene; 
2.Consilii locale municipale; 
3.Consilii locale orasenesti; 
4.Consilii locale comunale; 
5.Institutii de invatamant superior 
de stat; 
6.Centre de formare profesionala 
Continua; 
7.Institutii publice furnizori de 
formare profesionala continua 

1.Consolidarea, modernizarea, extinderea 
cladirilor; 
2.Consolidarea, modernizarea, extinderea si 
dotarea cladirilor scolilor speciale: spatii de 
invatamant, spatii de cazare, cantine, diferite 
facilitati pentru acces si activitati didactice; 
3.Construirea, extinderea, consolidarea, 
modernizarea cladirilor Campusurilor pentru 
Invatamant Profesional si Tehnic; 
4. Dotari cu echipamente didactice, 
echipamente pentru pregatirea profesionala, 
echipamente IT; 
5.Consolidarea, modernizarea, extinderea si 
dotarea cladirilor din campusurile 
universitare de stat: spatii de invatamant, 
spatii de cazare, cantine, diferite facilitati 
pentru activitati didactice; 
6. Consolidarea, modernizarea, extinderea 
cladirilor Centrelor de Formare Profesionala 
Continua; 
7. Modernizarea utilitatilor. 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
minim 
500.000 lei 
si maxim 
67.000.000 
lei 

Minim 2% Cerere 
deschisa 
de proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile pentru 
Dezvoltare 
Regionala 
www.adrcentru.ro 
www.inforegio.ro 
www.mdlpl.ro 
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8 Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Imbunatatirea 
calitatii 
si eficientei 
funizarii 
serviciilor - 
Operatiunea: 
Sprijinirea 
initiativelor 
de reducere a 
duratei 
de livrare a 
serviciilor 
publice 
(PROGRAM

UL 

OPERATION

AL 
DEZVOLTA

REA 

CAPACITAT

II 

ADMINISTR

ATIVE, 

AP 2, DMI 

2.2) 

Obiectivul specific al acestei 
operatiuni este acela de a 
imbunatati furnizarea de 
servicii publice. Vor primi 
sprijin atat activitati de 
instruire si asistenta tehnica 
pentru initiativele locale de 
simplificare administrativa, 
cat si analize de cost si 
crestere a promptitudinii in 
furnizarea serviciilor 
publice. 

1.Ministerele; 
2.Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
3.Structurile asociative ale 
autoritatilor publice locale; 
4.Asociatiile de dezvoltare 
intercomunitara. 

1.Consultanta, studii si instruire pentru 
dezvoltarea, revizuirea, implementarea 
si/sau integrarea de instrumente, metode de 
identificare, masurare si reducere a 
barierelor administrative; 
2.Studii si consultanta pentru elaborarea, 
actualizarea, revizuirea, testarea si/sau 
implementarea de mecanisme, instrumente, 
proceduri pentru imbunatatirea 
managementului institutiilor public; 
3.Studii, consultanta si instruire pentru 
dezvoltarea, implementarea si/sau integrarea 
initiativelor de reducere a duratei de livrare 
a serviciilor publice; 
4.Consultanta, studii si instruire in domeniul 
evaluarii performantelor serviciilor publice; 
5.Studii/analize privind performantele 
administratiei publice in furnizarea 
serviciilor; 
6.Studii si consultanta pentru analiza 
problemelor specifice furnizarii serviciilor 
publice in vederea simplificarii si reducerii 
barierelor administrative pentru cetateni; etc 

Valoarea 
proiectului: 
240.000- 
1.200.000 
Lei 

2% Cerere de 
proiecte cu 
depunere 
continua 

http://modernizare.
mai.gov.ro/module
s/freecontent/ 
index.php?id=8 

9 Uniunea 
Europeana 

Programul 
Cadru 7 Marie 
Curie 
Reintegration 
Grant (RG) 
 
FP7-PEOPLE-
2009-RG 
 
European 
Reintegration 
Grants 
 
International 
Reintegration 

Obiectivul programului: 
Cresterea nivelului de 
atractivitate al Europei , 
prin incurajarea 
cercetatorilor Europeni 
cu experienta sa se 
integreze in organizatii 
Europene, in cadrul 
carora sa desfasoare 
activitati de transfer de 
cunoastere si inovare. 

 
- Organizatii nationale 
- Societati comerciale 
- ONG 
- Organizatii internationale 
sau ale CE 
 
Organizatia trebuie sa 
gazduiasca si angajeze 
cercetatorul care va fi integrat, 
cel putin pentru perioada de 
desfasurare a proiectului 

Activitati de cercetare si transfer de 
cunostinte indiferent de domeniul de 
activitate. 

Suma fixa 
de 15.000 
Euro/an, 
pentru o 
perioada 
maxima de 
3 ani 

 31 
decembri 
e 2009 

http://cordis.europ
a.eu/fp7/dc/index.c
fm?fuseaction=Use
rSite.PeopleDetails
CallPage&call_id=
168 
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Grants 

10 Fundatia 
Europeana 
pentru Stiinta 
 
European 
Science 
Foundation 

ESF Research 
Networking 
Programmes 

Obiectivele programului 

- Crearea grupurilor de 
colaborare 
interdisciplinara 

- Diseminarea cunostintelor 
si a expertizei 

- Dezvoltarea de noi 
tehnologii 

- Pregatirea tinerilor 
cercetatori 

 

Beneficiari: 

- Cercetatori din universitatile 
europene sau institute de 
cercetare in tari in care exista 
organizatii membre ESF  

 
 
 
Obs.Romania este eligibila 

Activitati care pot fi incluse in proiect: 

- Intalniri stiintifice (workshop-uri, 
conferinte, scoli/cursuri) 

- Granturi pentru vizite / schimburi de 
experienta pe termen scurt 

- Publicarea de informatii (brosuri, pliante, 
anunturi, DVD-uri sau CD Rom-uri) 

- Website-uri 
- Crearea de baza de date stiintifice la nivel 

euroepan 

Bugetul anual al unui 
proiect in cadrul 
Programului ESF nu 
depaseste deobicei 
130000 EUR, dar se pot 
declara eligibile pentru 
finantare si proiecte cu 
buget mai mare (de 
exemplu: publicarea unei 
serii de carti). Sprijinul 
financiar in cadrul 
Programului ESF 
Research Networking se 
acorda conform 
principiului A la Carte. 

 22 octombrie 
2009 

http://www.esf.org
/activities/research
-networking-
programmes/rnp-
call-for-
proposals.html 

 


