
Nr. 
crt.

Numele beneficiarului Titlul proiectului 
Domeniul Major de IntervenŃie 

din care se finanŃează 

1
AgenŃia Română de Asigurare a 

CalităŃii în învăŃământul 
Preuniversitar

Dezvoltarea sistemului naŃional de 
management şi asigurare a calităŃii 

în învăŃământul preuniversitar

1.1 „Acces la educaŃie şi formare 
profesională iniŃială de calitate”

2

Ministerul EducaŃiei, Cercetării 
şi Tineretului - DirecŃia 

Management şi Programe 
EducaŃionale

Profesionişti în managementul 
educaŃional preuniversitar

1.1 „Acces la educaŃie şi formare 
profesională iniŃială de calitate”

3
Ministerul EducaŃiei, Cercetării 

şi Tineretului

Instrumente digitale de ameliorare a 
calitatii evaluarii in invatamantul 

preuniversitar

1.1 „Acces la educaŃie şi formare 
profesională iniŃială de calitate”

4
Centrul NaŃional de Dezvoltare 
a ÎnvăŃământului Profesional şi 

Tehnic

ÎnvăŃământul profesional şi tehnic în 
domeniul TIC

1.1 „Acces la educaŃie şi formare 
profesională iniŃială de calitate”

5
Centrul NaŃional Pentru 

Curriculum şi Evaluare în 
ÎnvăŃământul Preuniversitar

CompetenŃe cheie TIC în curriculum-
ul şcolar

1.1 „Acces la educaŃie şi formare 
profesională iniŃială de calitate”

6
Ministerul EducaŃiei, Cercetării 

şi Tineretului
Tinerii împotriva violenŃei

1.1 „Acces la educaŃie şi formare 
profesională iniŃială de calitate”

7
Ministerul EducaŃiei, Cercetării 

şi Tineretului

Oferte educaŃionale inclusive 
extracurriculare şi extraşcolare 
pentru formarea stilului de viaŃă 

sănătos şi a cetăŃeniei active pentru 
copii din comunităŃi dezavantajate, 
cu precădere rurale în învăŃământul 

preuniversitar din România

1.1 „Acces la educaŃie şi formare 
profesională iniŃială de calitate”

8
Ministerul EducaŃiei, Cercetării 

şi Tineretului

Formare de consilieri şi asistenŃi 
suport pentru implementarea 

Strategiei de descentralizare a 
învăŃământului preuniversitar

1.1 „Acces la educaŃie şi formare 
profesională iniŃială de calitate”

9 ARACIS

Asigurarea calităŃii în învăŃământul 
superior din România in context 

european. Dezvoltarea 
managementului calităŃii academice 

la nivel de sistem şi instituŃional

1.2 „Calitate în învăŃământul 
superior”

10

AgenŃia NaŃională pentru 
Calificările din ÎnvăŃământul 
Superior şi Parteneriat cu 
Mediul Economic şi Social 

Dezvoltarea unui sistem operaŃional 
al calificărilor din învăŃământul 

superior din România

1.2 „Calitate în învăŃământul 
superior”

11

Unitatea Executivă pentru 
FinanŃarea ÎnvăŃământului 

Superior şi a Cercetării 
ŞtiinŃifice Universitare 

(UEFISCSU)

Calitate şi Leadership pentru 
ÎnvăŃământul Superior Românesc

1.2 „Calitate în învăŃământul 
superior”

12

Unitatea Executivă pentru 
FinanŃarea ÎnvăŃământului 

Superior şi a Cercetării 
ŞtiinŃifice Universitare 

(UEFISCSU)

ÎmbunătăŃirea Managementului 
Universitar

1.2 „Calitate în învăŃământul 
superior”

13

Unitatea Executivă pentru 
FinanŃarea ÎnvăŃământului 

Superior şi a Cercetării 
ŞtiinŃifice Universitare 

(UEFISCSU)

Registrul Matricol Unic
1.2 „Calitate în învăŃământul 

superior”

14
Ministerul EducaŃiei, Cercetării 

şi Tineretului
Informare corectă - cheia 

recunoaşterii studiilor
1.2 „Calitate în învăŃământul 

superior”

15

Unitatea de Management al 
Proiectelor pentru ÎnvăŃământul 

Preuniversitar - Ministerul 
EducaŃiei, Cercetării şi 

Tineretului

Dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice prin activităŃi de mentorat

1.3 „Dezvoltarea resurselor umane 
în educaŃie şi formare profesională”

16
Centrul NaŃional de Formare a 
Personalului din ÎnvăŃământul 

Preuniversitar

Restructurarea sistemului de 
formare continuă a personalului din 

învăŃământul preuniversitar prin 
generalizarea sistemului de credite 

profesionale transferabile

1.3 „Dezvoltarea resurselor umane 
în educaŃie şi formare profesională”

17
Ministerul EducaŃiei, Cercetării 

şi Tineretului

Metode inovative în formarea 
personalului didactic pentru 

dezvoltarea abilităŃilor de viaŃă ale 
elevilor

1.3 „Dezvoltarea resurselor umane 
în educaŃie şi formare profesională”

18

AgenŃia NaŃională pentru 
Programe Comunitare în 

Domeniul EducaŃiei şi Formarii 
Profesionale

Schema de susŃinere 
complementara a mobilităŃii 

europene a cadrelor didactice din 
învăŃământul preuniversitar 

beneficiare ale Programului de 
ÎnvăŃare pe Tot Parcursul VieŃii (Life 

Long Learning)

1.3 „Dezvoltarea resurselor umane 
în educaŃie şi formare profesională”

370.000,00

18.115.002,00

18.130.000,00

18.130.000,00

18.130.000,00

69.505,50

370.000,00

370.000,00

370.000,00

447.278,00

185.424,00

262.740,00

366.612,00

LISTA BENEFICIARILOR SELECTAłI PENTRU FINANłARE DIN POS DRU - MAI 2008

9.085.791,00

10.529.500,00

17.963.966,00

12.874.166,00

3.405.769,00

17.384.241,00

17.170.008,00

4.313.798,00 88.037,00

17.101.450,00

17.841.166,00

17.935.947,00 366.040,00

349.011,00

370.000,00

369.694,00

370.000,00

18.079.380,00 368.967,00

18.104.734,00 369.484,00

368.916,0018.076.884,00

ContribuŃia 
publică 

(comunitară şi din 
bugetul naŃional)

ContribuŃia proprie a 
beneficiarului 



19
Ministerul EducaŃiei, Cercetării 

şi Tineretului

Dezvoltarea resurselor umane în 
educaŃie pentru administrarea 

reŃelelor de calculatoare din şcolile 
romaneşti prin dezvoltarea şi 

susŃinerea de programe care sa 
sprijine noi profesii în educaŃie, în 

contextul procesului de reconversie 
a profesorilor şi atingerea masei 

critice de stabilizare a acestora în 
scoli, precum şi orientarea lor către 

domenii cerute de piaŃa muncii

1.3 „Dezvoltarea resurselor umane 
în educaŃie şi formare profesională”

20 Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei

Transdisciplinaritate şi calitate în 
formarea cadrelor didactice – noi 

perspective instituŃionale şi 
metodologice

1.3 „Dezvoltarea resurselor umane 
în educaŃie şi formare profesională”

21
Ministerul EducaŃiei, Cercetării 

şi Tineretului
Instruirea în societatea cunoaşterii

1.3 „Dezvoltarea resurselor umane 
în educaŃie şi formare profesională”

22 Comitet Sectorial Transporturi

FORMA - Studiu NaŃional Prospectiv 
al relaŃiei calificări - competente 

pentru angajaŃii din sectorul 
mentenanŃei mijloacelor terestre 

motorizate de transport de bunuri si 
persoane, pentru o formare 
profesionala adaptata pieŃei

1.4 „Calitate în formarea 
profesională continuă”

23
Consiliul National de Formare 

Profesionala a Adultilor

Implementarea şi validarea Cadrului 
NaŃional al Calificărilor (CNC): de la 

calificări la programe de formare 
profesionala continua (FPC) – CNC-

FPC

1.4 „Calitate în formarea 
profesională continuă”

24 Calitate in educatie - CALE
FundaŃia Casa de Meserii a 

Constructorilor
1.4 „Calitate în formarea 
profesională continuă”

25
AgenŃia NaŃionala pentru 

Sprijinirea IniŃiativelor Tinerilor

Constructia institutiei „Lucratorul de 
tineret” pentru integrarea tinerilor in 

societate.

1.4 „Calitate în formarea 
profesională continuă”

26
Consiliul NaŃional de Formare 

Profesională a AdulŃilor

Asigurarea calităŃii în sistemul de 
formare profesională continuă din 

România - CALISIS

1.4 „Calitate în formarea 
profesională continuă”

27

Unitatea Executivă pentru 
FinanŃarea ÎnvăŃământului 

Superior şi a Cercetării 
ŞtiinŃifice Universitare 

(UEFISCSU)

Studii doctorale în România - 
Organizarea Şcolilor Doctorale 

1.5 „Programe doctorale şi post-
doctorale în sprijinul cercetării”

28

Unitatea Executivă pentru 
FinanŃarea ÎnvăŃământului 

Superior şi a Cercetării 
ŞtiinŃifice Universitare 

(UEFISCSU)

Doctorat în Şcoli de ExcelenŃă - 
Evaluarea calităŃii cercetării în 

universităŃi şi creşterea vizibilităŃii 
prin publicarea ştiinŃifică

1.5 „Programe doctorale şi post-
doctorale în sprijinul cercetării”

29
UNIVERSITATEA BABES 

BOLYAI
ConvergenŃa pregătirii universitare 

cu viaŃa activă
2.1 „TranziŃia de la şcoală la viaŃa 

activă”

30

FundaŃia ÎnvăŃământului 
Preuniversitar al CooperaŃiei 

Meşteşugăreşti – „Spiru Haret” 
Bucuresti FIPCM Bucuresti

„Aptitudini practice prin învăŃare la 
locul de muncă pentru tranziŃia la 

viaŃa activă”

2.1 „TranziŃia de la şcoală la viaŃa 
activă”

31
Universitatea Politehnica 

Bucuresti

Parteneriat national pentru 
implementarea proiectelor firme-

facultăti în vederea tranzitiei de la 
scoală la viata activă (PACT)

2.1 „TranziŃia de la şcoală la viaŃa 
activă”

32
Camera de Comert, Industrie si 

Agricultura Timisoara

Schema de susŃinere 
complementara a mobilităŃii 

europene a cadrelor didactice din 
învăŃământul preuniversitar 

beneficiare ale Programului de 
ÎnvăŃare pe Tot Parcursul VieŃii (Life 

Long Learning)

2.1 „TranziŃia de la şcoală la viaŃa 
activă”

33 AgenŃia NaŃională pentru Romi
EducaŃia copiilor romi – calea spre 

un loc de muncă stabil
2.2 „Prevenirea şi corectarea 

părăsirii timpurii a şcolii”

34 Agentia Nationala pentru Romi „Scoala – o sansa pentru fiecare”
2.2 „Prevenirea şi corectarea 

părăsirii timpurii a şcolii”

35

Ministerul EducaŃiei, Cercetării 
şi Tineretului – DirecŃia 

Generală ÎnvăŃământ în Limbile 
MinorităŃilor şi RelaŃia cu 

Parlamentul

TOłI LA GRĂDINIłĂ, TOłI ÎN 
CLASA I. Programe integrate pentru 
creşterea accesului la educaŃie şi a 
nivelului educaŃional al copiilor din 

comunităŃi defavorizate, cu 
precădere romi, în 2008-2009

2.2 „Prevenirea şi corectarea 
părăsirii timpurii a şcolii”

36
Ministerul EducaŃiei, Cercetării 

şi Tineretului

EducaŃie, calificare şi facilitarea 
tranziŃiei spre un loc de muncă 

pentru elevi şi tineri cu risc sau în 
situaŃie de abandon şcolar

2.2 „Prevenirea şi corectarea 
părăsirii timpurii a şcolii”

37
Romani CRISS- Centrul Romilor 

pentru IntervenŃie Socială şi 
Studii

„Paşi strategici în vederea 
îmbunătăŃirii accesului la educaŃie al 

copiilor romi”

2.2 „Prevenirea şi corectarea 
părăsirii timpurii a şcolii”

38 Fundatia Motivation Romania
Privind spre viitor – o şansă de 
integrare pe piaŃa muncii pentru 

persoanele cu dizabilităŃi

2.2 „Prevenirea şi corectarea 
părăsirii timpurii a şcolii”

39
Centrul Rromilor \"Amare 

Rromentza\"
\"Educatia de calitate - un pas spre 

egalitate\"
2.2 „Prevenirea şi corectarea 

părăsirii timpurii a şcolii”

40
Asociatia Pro Formare 

Europeana
Noua poartă de acces către piaŃa 

muncii:Meserii
2.2 „Prevenirea şi corectarea 

părăsirii timpurii a şcolii”

181.763,00

306.361,00

287.422,00

360.000,00

362.600,00

681.004,00

369.979,00

78.127,00

366.521,00

370.000,00

430.130,00

54.012,00

188.127,00

1.850.000,00

102.000,00

63.138,00

42.892,00

360.533,00

12.614.300,00

18.029.996,00

370.000,00

370.000,00

3.093.751,00

4.984.170,00

17.666.089,00

2.101.726,00

18.130.000,00

17.959.528,00

16.442.176,00

9.218.193,00

2.646.588,00

7.783.031,00

17.992.800,00 367.200,00

8.203.020,00 170.000,00

17.767.400,00

18.128.963,00

14.000.000,00

8.906.370,00

3.828.244,00

15.011.708,00

17.600.000,00

14.083.676,00



41
Academia de Studii Economice 

Bucuresti

Centru Pilot integrat pentru initierea 
si sprijinirea afacerilor, in scopul 

cresterii competitivitatii economiei 
romanesti in conditiile aderarii la 

Uniunea Europeana si a dezvoltarii 
durabile

3.1 „Promovarea culturii 
antreprenoriale”

42
ConfederaŃia NaŃională 
Sindicală ”Cartel ALFA”

“Manageri profesionisti pentru 
turism, hoteluri si restaurante”

3.1 „Promovarea culturii 
antreprenoriale”

43 SC Ascendis Consulting SRL

ANTREPRENORIAT STRATEGIC ŞI 
CREŞTERE ÎN ÎNTREPRINDERILE 

MICI ŞI MIJLOCII - Program de 
dezvoltare a competenŃelor 

antreprenoriale ale întreprinzătorilor, 
managerilor şi angajaŃilor din IMM-

uri

3.1 „Promovarea culturii 
antreprenoriale”

44
Consiliul National al 

Intreprinderilor Private Mici si 
Mijlocii din Romania

NETIMM – „Crearea de reŃele de 
IMM-uri – modalitate inovativă de 

creştere a competitivităŃii şi 
adaptabilităŃii IMM-urilor din 

România”

3.1 „Promovarea culturii 
antreprenoriale”

45
Universitatea din Oradea, 

Facultatea de Stiinte Economice

Antreprenoriatul şi egalitatea de 
şanse. Un model inter-regional de 
şcoală antreprenorială pentru femei

3.1 „Promovarea culturii 
antreprenoriale”

46 Universitatea din Craiova

Regândirea şi consolidarea culturii 
antreprenoriale prin furnizarea de 

instruire şi dezvoltarea de 
parteneriate la nivel (trans)naŃional - 

TREPAN

3.1 „Promovarea culturii 
antreprenoriale”

47
AsociaŃia Comitetului NaŃional 

Român al Consiliului Mondial al 
Energiei

Dezvoltarea abilităŃilor 
antreprenoriale în sectorul energetic

3.1 „Promovarea culturii 
antreprenoriale”

48
Universitatea \"Petre Andrei\" 

din Iasi
Cooperare Regionala pentru 

Excelenta Antreprenoriala (CREA)
3.1 „Promovarea culturii 

antreprenoriale”

49 Universitatea din Bucuresti

Proiectarea, implementarea si 
derularea unui sistem de formare 
continua, inter-regional si trans-

national, pentru obtinerea 
competentelor antreprenoriale. 

Acronim „Edu-Antreprenor

3.1 „Promovarea culturii 
antreprenoriale”

50
Fundatia Centrul pentru 

Dezvoltarea Intreprinderilor Mici 
si Mijlocii Maramures

Sprijin pentru dezvoltarea iniŃiativei 
private în Macroregiunea unu (RO1) 

– BISNet

3.1 „Promovarea culturii 
antreprenoriale”

51

Universitatea Politehnică din 
Bucureşti - Centrul de 

Electronică Tehnologică şi 
Tehnici de Interconectare, UPB-

CETTI

Promovarea Culturii Antreprenoriale: 
Adaptabilitate, Dinamism, Initiativa 

in Industria Electronica

3.1 „Promovarea culturii 
antreprenoriale”

52
Fundatia Centrul pentru Analiza 

si Dezvoltare Institutionala - 
Eleutheria

Antreprenori Europeni
3.1 „Promovarea culturii 

antreprenoriale”

53 Asociatia Egreta
Tinerete, Initiativa si Calitate pentru 

Turismul Romanesc
3.1 „Promovarea culturii 

antreprenoriale”

54
CARPEDIEM TECHNOLOGIES 

s.r.l.

ENTREPRENEUR START - 
Romanian Artisans and Inventors 

Workshops

3.1 „Promovarea culturii 
antreprenoriale”

55

AsociaŃia Centrul de Informare 
şi Documentare pentru Integrare 

Europeană şi Dezvoltare 
Durabilă Brăila

Secretariatul Tehnic Permanent al 
Pctului Regional pentru Ocupare şi 
Incluziune Socială Regiunea Sud-

Est 

3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi 
încurajarea iniŃiativelor pentru 

partenerii sociali şi societatea civilă”

56
Institutul de Formare Economică 

şi Socială

Secretariat Tehnic Permanent al 
Pactului Regional pentru Ocupare şi 
Incluziune Socială în Regiunea de 

Dezvoltare Nord-Vest

3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi 
încurajarea iniŃiativelor pentru 

partenerii sociali şi societatea civilă”

57 Universitatea din Craiova

ÎnfiinŃarea şi funcŃionarea 
Secretariatul Tehnic al Pactului 

Teritorial S-V Oltenia pentru 
Ocuparea ForŃei de Muncă şi 

Incluziune Socială din regiunea Sud-
Vest Oltenia – STPSV

3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi 
încurajarea iniŃiativelor pentru 

partenerii sociali şi societatea civilă”

58
AsociaŃia Română pentru 

TransparenŃă│Transparency 
International Romania

Partenerii sociali şi societatea civilă 
în sprijinul ocupării şi incluziunii 

sociale în Regiunea Bucureşti-Ilfov

3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi 
încurajarea iniŃiativelor pentru 

partenerii sociali şi societatea civilă”

59
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN 

TARGOVISTE

Secretariatul Tehnic al Pactului 
Regional pentru Ocupare şi 

Incluziune Socială pentru Regiunea 
Sud Muntenia

3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi 
încurajarea iniŃiativelor pentru 

partenerii sociali şi societatea civilă”

60
Camera de Comert, Industrie si 

Agricultura Timisoara

Crearea Secretariatului Tehnic 
Permanent al Pactului Regional 

Regiunea Vest

3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi 
încurajarea iniŃiativelor pentru 

partenerii sociali şi societatea civilă”

316.120,00

374.761,00

343.000,0016.764.588,00

7.120.425,00

38.642,00

40.700,00

40.700,00

40.000,00

40.100,00

48.686,00

125.000,00

40.348,00

356.164,00

78.292,00

236.720,00

170.934,00

250.002,00

369.900,00

251.500,00

413.260,00

1.893.456,00

1.994.273,00

1.993.400,00

1.911.978,00

1.963.888,00

2.385.614,00

2.375.000,00

1.977.011,00

17.452.011,00

3.836.308,00

9.423.595,00

8.375.739,00

12.009.942,00

18.122.700,00

11.925.000,00

7.851.927,00

15.489.880,00

2.783.200,00 56.800,00



61
Fundatia Academica Petre 

Andrei Iasi

Secretariatul Tehnic Permanent al 
Pactului Regional pentru Ocupare şi 
Incluziune Socială - Regiunea Nord-

Est

3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi 
încurajarea iniŃiativelor pentru 

partenerii sociali şi societatea civilă”

62 ANOFM
Analiza deficitului de forŃă de muncă 

calificată în domeniul construcŃii
4.1 „Întărirea capacităŃii SPO pentru 

furnizarea serviciilor de ocupare”

63 ANOFM
PROSELF - Promovarea serviciilor 

de SELF-service
4.1 „Întărirea capacităŃii SPO pentru 

furnizarea serviciilor de ocupare”

64 ANOFM

SAPeRe- studii, analize şi previziuni 
asupra pieŃei muncii pentru a întări 

capacitatea SPO în România, la 
nivel naŃional şi local

4.1 „Întărirea capacităŃii SPO pentru 
furnizarea serviciilor de ocupare”

65 ANOFM
Model de cooperare transnaŃională 

pentru întoarcerea lucrătorilor 
români

4.1 „Întărirea capacităŃii SPO pentru 
furnizarea serviciilor de ocupare”

66 ANOFM
Anticiparea schimbărilor pe piaŃa 

muncii
4.1 „Întărirea capacităŃii SPO pentru 

furnizarea serviciilor de ocupare”

67
AgenŃia NaŃională pentru 

Ocuparea ForŃei de Muncă
SCOP- Specializarea Consilierilor 

de Orientare Profesională
4.2 „Formarea personalului propriu 

al SPO”

68
AgenŃia NaŃională pentru 

Ocuparea ForŃei de Muncă
COMPROF

4.2 „Formarea personalului propriu 
al SPO”

69
AggenŃia NaŃională pentru 

Sprijinirea Tinerilor (ANSIT)

RURALTIN - Servicii integrate şi 
personalizate pentru tinerii din 

mediul rural

5.2 „Promovarea sustenabilităŃii pe 
termen lung a zonelor rurale în ceea 
ce priveşte dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forŃei de muncă”

70
AgenŃia pentru Ocuparea ForŃei 

de Muncă Harghita
Noi oportunităŃi de ocupare în 
mediul rural prin TELEWORK

5.2 „Promovarea sustenabilităŃii pe 
termen lung a zonelor rurale în ceea 
ce priveşte dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forŃei de muncă”

71 AGROSTAR
Dinamizare rurală prin angajare 

sustenibilă

5.2 „Promovarea sustenabilităŃii pe 
termen lung a zonelor rurale în ceea 
ce priveşte dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forŃei de muncă”

72 AGROSTAR
Dezvoltarea iniŃiativelor 

antreprenoriale în mediul rural

5.2 „Promovarea sustenabilităŃii pe 
termen lung a zonelor rurale în ceea 
ce priveşte dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forŃei de muncă”

73
ASOCIATIA LINGUA 

INTERNATIONAL
Necesitate si oportunitate-instruire 

pentru comunitatea rurala!

5.2 „Promovarea sustenabilităŃii pe 
termen lung a zonelor rurale în ceea 
ce priveşte dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forŃei de muncă”

74
AgenŃia NaŃională pentru 

Ocuparea ForŃei de Muncă
S.C.O.R. - \"Şanse pentru 

comunitatea rurală\"

5.2 „Promovarea sustenabilităŃii pe 
termen lung a zonelor rurale în ceea 
ce priveşte dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forŃei de muncă”

75
Asociatia de Dezvoltare 

Durabila a Judetului Tulcea
\"Metode moderne de ocupare 

pentru mediul rural\"

5.2 „Promovarea sustenabilităŃii pe 
termen lung a zonelor rurale în ceea 
ce priveşte dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forŃei de muncă”

76
Fundatia Nationala a Tinerilor 

Manageri - FNTM
Rural-Manager

5.2 „Promovarea sustenabilităŃii pe 
termen lung a zonelor rurale în ceea 
ce priveşte dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forŃei de muncă”

77
Patronatul AsociaŃia NaŃională a 

AgenŃiilor de Turism din 
România

EURURAL- Valorificarea 
potenŃialului uman din zonele rurale 
din regiunile Centru, Nord-Est şi Sud-

Est în domeniile non agricole  

5.2 „Promovarea sustenabilităŃii pe 
termen lung a zonelor rurale în ceea 
ce priveşte dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forŃei de muncă”

78
Societatea de Educatie 

Contraceptiva si Sexuala
FAR - Femei Antreprenor în Rural

5.2 „Promovarea sustenabilităŃii pe 
termen lung a zonelor rurale în ceea 
ce priveşte dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forŃei de muncă”

79
Universitatea de Stiinte 
Agronomice si Medicina 

Veterinara Bucuresti

Dezvoltarea pieŃei muncii prin 
promovarea ocupaŃiilor neagricole în 

mediul rural

5.2 „Promovarea sustenabilităŃii pe 
termen lung a zonelor rurale în ceea 
ce priveşte dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forŃei de muncă”

80 sc agroserv management srl

PopulaŃia ocupată în agricultura de 
subzistenŃă - soluŃie pentru 

echilibrarea pieŃei interne a muncii 
în România

5.2 „Promovarea sustenabilităŃii pe 
termen lung a zonelor rurale în ceea 
ce priveşte dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forŃei de muncă”

81
Holt Romania - Fundatia de 

Consultanta si Servicii Sociale 
pentru Copii si Familii

Caravana perfectionarii asistentilor 
sociali din mediul rural

5.2 „Promovarea sustenabilităŃii pe 
termen lung a zonelor rurale în ceea 
ce priveşte dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forŃei de muncă”

82
Fundatia \"Alaturi de Voi\" 

Romania
Primul pas spre o viaŃă 

independentă
6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

68.220,00

77.676,00

67.320,00

121.902,00

296.718,00

100.580,00

77.695,00

370.000,00

40.000,00

169.774,00

89.615,00

206.832,00

334.868,00

360.680,00

4.590.202,00

4.551.150,00

4.374.511,00

4.511.680,00

2.458.003,00

1.778.611,00

40.671,00

795.978,00

2.660.568,00

3.806.140,00

2.992.675,00

5.973.174,00

14.545.000,00

1.911.020,00

3.712.352,00

17.454.892,00

1.956.888,00

8.318.884,00

4.391.127,00

10.134.768,00

16.408.535,00

17.673.305,00

13.770.606,00

13.653.449,00

13.123.530,00

13.535.041,00

7.374.007,00

5.335.830,00

1.992.889,00

2.387.932,00



83
Ministerul Muncii, Familiei şi 

EgalităŃii de Şanse

Economia Sociala, model inovator 
pentru promovarea incluziunii active 

a persoanelor defavorizate
6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

84 Agentia Nationala pentru Romi
Impreuna, pentru o societate mai 

buna
6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

85
Organizatia Nationala 

Cercetasii Romaniei (ONCR) - 
Filiala Brasov \"Virgil Onitiu\"

Tineri pentru o lume mai buna! 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

86
Episcopia Sloboziei şi 

Călăraşilor
Promovarea în comunitate a 

economiei sociale
6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

87
Uniunea Nationala a 

Organizatiilor Persoanelor 
Afectate de HIV/SIDA

Integrarea socioprofesionala a 
persoanelor seropozitive din 

Romania
6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

88
FundaŃia Centrul de Resurse 

Umane pentru ComunităŃile de 
Romi

SusŃinerea dezvoltării comunităŃilor 
de romi din Regiunile dezvoltare N-V 

şi Centru România
6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

89 Fundatia Motivation Romania Retea pentru Incluziune 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

90 Agentia Nationala pentru Romi
Participarea grupurilor vulnerabile in 

economia sociala
6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

91
Asociatia Samusocial din 

Romania
Atelier de insertiune 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

92
Administratia Nationala a 

Penitenciarelor

Creşterea şanselor de incluziune 
socială a persoanelor aflate în 

detenŃie prin o mai bună educaŃie, 
informare a societăŃii şi 

îmbunătăŃirea activităŃilor în 
penitenciar

6.2 „ÎmbunătăŃirea accesului şi a 
participării grupurilor vulnerabile pe 

piaŃa muncii”

93 Fundatia Motivation Romania
START pentru egalitatea de sanse a 
persoanelor cu dizabilitati pe piata 

muncii

6.2 „ÎmbunătăŃirea accesului şi a 
participării grupurilor vulnerabile pe 

piaŃa muncii”

94
Centrul Rromilor \"Amare 

Rromentza\"

Centre de consiliere si mediere 
profesionala pentru persoanele de 

etnie rroma

6.2 „ÎmbunătăŃirea accesului şi a 
participării grupurilor vulnerabile pe 

piaŃa muncii”

95 AgenŃia NaŃională pentru Romi Împreună pe piaŃa muncii
6.2 „ÎmbunătăŃirea accesului şi a 

participării grupurilor vulnerabile pe 

96
Ministerul Muncii, Familiei şi 

EgalităŃii de Şanse
Sanse egale pe piata muncii

6.2 „ÎmbunătăŃirea accesului şi a 
participării grupurilor vulnerabile pe 

piaŃa muncii”

97
Asociatia Agentia de 
Monitorizare a Presei

Incluziunea persoanelor cu 
dizabilitati pe piata muncii

6.2 „ÎmbunătăŃirea accesului şi a 
participării grupurilor vulnerabile pe 

piaŃa muncii”

98

Institutul NaŃional pentru 
Prevenirea şi Combaterea 

Excluziunii Sociale a 
Persoanelor cu Handicap 

(INPCESPH)

Crearea şi implementarea modelului 
integrat de evaluare, formare 

profesională şi angajare pe piaŃa 
muncii a persoanelor cu dizabilităŃi 

din România

6.2 „ÎmbunătăŃirea accesului şi a 
participării grupurilor vulnerabile pe 

piaŃa muncii”

99
Administratia Nationala a 

Penitenciarelor

ÎmbunătăŃirea accesului tinerilor 
aflaŃi în penitenciare la programe de 
formare profesională şi integrarea 

pe piaŃa muncii pe parcursul şi după 
executarea pedepsei

6.2 „ÎmbunătăŃirea accesului şi a 
participării grupurilor vulnerabile pe 

piaŃa muncii”

100
Asociatia pentru Dezvoltare 

Durabila Slatina

Harmony - Masuri inovative de 
armonizare a vietii profesionale cu 

cea de familie

6.3 „Promovarea egalităŃii de şanse 
pe piaŃa muncii”

101 Depro Inovatie SRL Un viitor mai bun pentru femei
6.3 „Promovarea egalităŃii de şanse 

pe piaŃa muncii”

102
AsociaŃia Femeilor łigănci 

\"Pentru Copiii Noştri\"
Egalitate prin diferenŃă. Accesul 
femeilor rome pe piaŃa muncii.

6.3 „Promovarea egalităŃii de şanse 
pe piaŃa muncii”

103
Agentia Nationala pentru 

Egalitate de Sanse intre Femei 
si Barbati (ANES)

ReŃeaua de centre pilot pentru femei 
- ESTHIA

6.3 „Promovarea egalităŃii de şanse 
pe piaŃa muncii”

104 Blocul National Sindical
ESTHR - pachet integrat de acŃiuni 
pentru dezvoltarea rolului femeii în 

societatea românească

6.3 „Promovarea egalităŃii de şanse 
pe piaŃa muncii”

105 AgenŃia NaŃională pentru Romi

ReŃeaua naŃională a experŃilor locali 
romi, mecanism de sprijin în 
implementarea măsurilor de 

incluziune socială a romilor, grup 
vulnerabil supus excluziunii sociale

6.3 „Promovarea egalităŃii de şanse 
pe piaŃa muncii”

106
Agentia Nationala pentru 

Egalitate de Sanse intre Femei 
si Barbati (ANES)

Femei şi bărbaŃi - aceleaşi şanse pe 
piaŃa muncii

6.3 „Promovarea egalităŃii de şanse 
pe piaŃa muncii”

108.494,00

296.254,00

194.172,00

369.890,00

73.288,00

137.000,00

370.000,00

56.711,00

836.995,00

370.000,00

336.207,00

280.323,00

70.772,00

272.000,00

555.000,00

370.000,00

72.232,00

50.029,00

363.247,50

353.000,00

78.183,00

61.534,00

110.000,00

367.667,00

5.316.131,00

6.485.500,00

14.516.446,00

9.514.404,00

18.124.600,00

18.130.000,00

2.778.819,00

15.902.888,00

17.799.127,00

16.474.125,00

3.591.077,00

18.130.000,00

18.128.407,00

3.539.327,00

2.451.435,00

13.735.793,00

3.467.828,00

13.328.000,00

4.178.760,00

17.297.000,00

3.830.920,00

3.015.146,00

5.042.787,00

16.696.256,00


