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STRUCTURASTRUCTURA

• Finanțări nerambursabile existente;

• Finanțări POS DRU;

• Axe prioritare;

• Domenii majore care finanțeaza inițiativele antreprenoriale;

• Prezentare proiecte în calitate de beneficiari;

• Servicii oferite.



I. Programul OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice 

(POS CCE)

II. Programul OperaŃional Sectorial de Transport (POS Transport)

III. Programul OperaŃional Sectorial de Mediu (POS Mediu)

IV. Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS 

DRU)

V. Programul OperaŃional Regional (POR)

VI. Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative (PO DCA)

VII.Programul OperaŃional AsistenŃa Tehnică (PO AT);

VIII. Programul NaŃional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR).

FINAN�ĂRILE NERAMBURSABILE EXISTENTE
- FONDURI STRUCTURALE �I DE COEZIUNE



I. PROGRAMUL OPERAłIONAL SECTORIAL 
CREŞTEREA COMPETITIVITĂłII ECONOMICE 

(POS CCE) - AXE PRIORITARE:

1. Un sistem inovativ şi eco-eficient de producŃie;

2. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate;

3. Tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiilor pentru sectoarele privat şi public;

4. Creşterea eficienŃei energetice şi a siguranŃei în aprovizionare, în 

contextul combaterii schimbărilor climatice;

5. AsistenŃă Tehnică.



II. PROGRAMUL OPERAłIONAL SECTORIAL DE TRANSPORT 
(POS TRANSPORT) – AXE PRIORITARE

1. Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării 

unui sistem de transport durabil şi integrării acestuia cu reŃelele de 

transport ale UE;

2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naŃionale de transport în 

afara axelor prioritare TEN-T în scopul creării unui sistem naŃional de 

transport durabil;

3. Modernizarea sectorului de transportul în scopul creşterii protecŃiei 

mediului şi a sănătăŃii publice şi siguranŃei pasagerilor;

4. AsistenŃă Tehnică pentru POS-T.



III. PROGRAMUL OPERAłIONAL SECTORIAL DE 
MEDIU (POS MEDIU) – AXE PRIORITARE

1. Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată;

2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 

siturilor contaminate istoric;

3. Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin 

restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea 

Ńintelor de eficienŃă energetică în localităŃile cele mai poluate;

4. Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea 

naturii;

5. Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în 

zonele cele mai expuse la risc.



IV. PROGRAMUL OPERAłIONAL SECTORIAL 
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (POS DRU) –

AXE PRIORITARE

1. EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi 

dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere;

2. Corelarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii;

3. Cresterea adaptabilităŃii lucrătorilor şi a întreprinderilor;

4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare;

5. Promovarea măsurilor active de ocupare;

6. Promovarea incluziunii sociale;

7. AsistenŃă tehnică.



V. PROGRAMUL OPERAłIONAL REGIONAL (POR) –
AXE PRIORITARE

1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenŃiali poli de creştere;

2. ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport regionale şi locale;

3. ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale;

4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local;

5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului;

6. AsistenŃă tehnică.



VI. PROGRAMUL OPERAłIONAL DEZVOLTAREA 
CAPACITĂłII ADMINISTRATIVE (PO DCA) – AXE 

PRIORITARE

1. ÎmbunătăŃiri de structură şi proces ale managementului ciclului de 

politici publice;

2. ÎmbunătăŃirea calităŃii şi eficienŃei furnizării serviciilor publice, cu 

accentual pus pe procesul de descentralizare;

3. AsistenŃă tehnică.



VII. PROGRAMUL OPERAłIONAL ASISTENłĂ
TEHNICĂ (PO AT) – AXE PRIORITARE

1. Sprijin în implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea 

programelor;

2. Dezvoltări viitoare şi sprijin în funcŃionarea Sistemului Unic Informatic 

de Management;

3. Diseminarea informaŃiei şi promovarea instrumentelor structurale.



VIII. PROGRAMUL NAłIONAL PENTRU DEZVOLTARE 
RURALĂ (PNDR) – AXE PRIORITARE

1. Creşterea competitivităŃii sectoarelor agricol şi forestier;

2. ÎmbunătăŃirea mediului şi a spaŃiului rural;

3. Calitatea vieŃii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale;

4. Axa LEADER.



FINANȚĂRI POS DRU  
ALOCARE FINANCIARĂ 2007-2013: 3.050 MIL EUR

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 
competitivităŃii, prin corelarea educaŃiei şi învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa 
muncii şi asigurarea de oportunităŃi sporite pentru participarea viitoare pe o piaŃă a 
muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

Obiectivele specifice:

�Promovarea calităŃii sistemului de educaŃie şi formare profesională iniŃială şi continuă, inclusiv 
a învăŃământului superior şi a cercetării;

�Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăŃirea calităŃii şi productivităŃii muncii;

�Facilitarea inserŃiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaŃa muncii;

�Dezvoltarea unei pieŃe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;

�Promovarea (re)inserŃiei pe piaŃa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale;

�ÎmbunătăŃirea serviciilor publice de ocupare;

�Facilitarea accesului la educaŃie şi pe piaŃa muncii a grupurilor vulnerabile.



AXA 1 - EDUCAłIA ŞI FORMAREA PROFESIONAL Ă ÎN 
SPRIJINUL CREŞTERII ECONOMICE ŞI DEZVOLTĂRII 

SOCIETĂłII BAZATE PE CUNOA ŞTERE

1. Acces la educaŃie şi formare profesională iniŃială de calitate;

2. ÎnvăŃământ superior de calitate;

3. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării;

4. Calitate în formare profesională continuă;

5. Dezvoltarea resurselor umane din educaŃie şi formare profesională.



AXA 2 - CORELAREA ÎNV ĂłĂRII PE TOT PARCURSUL 
VIEłII CU PIAłA MUNCII

1. TranziŃia de la şcoală la o viaŃă activă;

2. Acces şi participare la FPC;

3. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii.



AXA 3 - CRESTEREA ADAPTABILIT ĂłII 
LUCRĂTORILOR ŞI A ÎNTREPRINDERILOR

1. Promovarea culturii antreprenoriale;

2. Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniŃiativelor pentru parteneri 

sociali şi societatea civilă;

3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaŃi pentru promovarea 

adaptabilităŃii.



AXA 4 - MODERNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 
OCUPARE

1. Întărirea capacităŃii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea 

serviciilor de ocupare;

2. Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare.



AXA 5 - PROMOVAREA M ĂSURILOR ACTIVE DE 
OCUPARE

1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare;

2. Promovarea sustenabilităŃii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce 

priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forŃei de muncă.



AXA 6 - PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE

1. Dezvoltarea economiei sociale;

2. ÎmbunătăŃirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaŃa 

muncii;

3. IniŃiativele transnaŃionale pentru o piaŃa inclusivă a muncii;

4. Promovarea egalităŃii de şanse pe piaŃa muncii.



AXA 7 - ASISTENłĂ TEHNICĂ

1. Sprijin pentru implementarea, managementul general şi 

evaluarea POS DRU;

2. Sprijin pentru promovarea POS DRU şi comunicare.



DOMENIILE MAJORE DE INTERVENȚIE CARE FINANȚEAZĂ

INIȚIATIVELE ANTREPRENORIALE

• DMI 1.1 Acces la educație ți formare profesională
inițială de calitate
DMI 2.1 Tranziția de la țcoală la o viață activă
DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale

• DMI 5.1 Dezvoltarea ți implementarea măsurilor active 
de ocupare

• DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale



DMI 1.1 ACCES LA EDUCATIE SI FORMARE PROFESIONALA 

INITIALA DE CALITATE

• ÎmbunătăŃirea capacităŃii unităŃilor de învăŃământ şi 
furnizorilor de educaŃie şi formare profesională iniŃială de 
a asigura calificări relevante pentru nevoile pieŃei muncii;

• Promovarea în procesul de educaŃie a spiritului 
antreprenorial şi a cetăŃeniei active



DMI 2.1 TRANZITIA DE LA SCOALA LA O VIATA ACTIVA

• Cresterea gradului de ocupare pentru viitorii 
absolvenți de învățământ secundar si
terțiar;

• Îmbunătățirea serviciilor de orientare ți 
consiliere profesională;

• Promovarea si dezvoltarea parteneriatelor în 
rândul scolilor, universităților, întreprinderilor 
ți altor instituții în vederea facilitării 
tranziției de la țcoală la viața activă;



DMI 3.1 PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE

• Acest DMI are ca scop promovarea culturii 
antreprenoriale în vederea creşterii abilităŃii persoanelor 
de a materializa ideile de afaceri.

• Aceasta include creativitate, inovaŃie şi capacitatea de a-
şi asuma riscul, precum şi abilitatea de a planifica şi 
gestiona proiecte cu scopul de a-şi atinge obiectivele. 

• Din acest punct de vedere, obiectivul acestor intervenŃii 
este de a face din antreprenoriat o opŃiune de carieră
pentru fiecare, prin furnizarea programelor de formare
profesională care să dezvolte competenŃe manageriale şi 
antreprenoriale.



DMI 5.1 DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA

MASURILOR ACTIVE DE OCUPARE

• Furnizarea serviciilor de consultanță si asistență pentru începerea 
unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri care să
includă servicii juridice, de marketing, financiare, metode ți tehnici 
eficiente de management ți alte servicii de consultanță;

• Formare profesională, inclusiv prin tehnici ți metode moderne, în 
vederea adaptării calificărilor la nevoile pieței muncii, prin 
dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor, respectiv 
inițiere, calificare, recalificare, perfecționare ți specializare;

• Furnizarea serviciilor de informare ți consiliere profesională ți 
plasare la locul de muncă, prin implementarea planurilor individuale de 
acțiune, adresate în special persoanelor amenințate de pierderea 
locului de muncă ți țomerilor de lungă durată;



DMI 6.1 DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE

• Dezvoltarea ți furnizarea programelor de formare 
pentru managerii întreprinderilor sociale ți pentru 
specialițtii implicați în economia socială, în 
vederea dezvoltării cunoțtintelor ți competentelor 
necesare, cum ar fi planificarea unei afaceri, 
dezvoltarea spiritului antreprenorial, marketing si 
vânzări, management financiar etc.;

• Dezvoltarea ți implementarea programelor de 
formare pentru formatorii din economia socială;



PROIECTELE NOASTRE

• “Sprijin pentru somerii din regiunea Sud Muntenia in vederea 
integrarii pe piata muncii prin servicii de formare profesionala si de 
consultanta si asistenta pentru angajare sau deschiderea propriilor 
afaceri”

• “Sustinere pentru somerii din regiunea Sud Muntenia in vederea 
integrarii pe piata muncii”

• “Asistenta si suport pentru somerii din regiunea Sud-Muntenia in 
vederea integrarii pe piata muncii”

• “Sprijin pentru somerii din regiunea Sud-Vest Oltenia in vederea 
integrarii pe piata muncii prin servicii de formare profesionala si de 
consultanta si asistenta pentru angajare sau deschiderea propriilor 
afaceri”

• “Sustinere pentru somerii din regiunea Sud-Vest Oltenia in vederea 
integrarii pe piata muncii”



PROIECTELE NOASTRE

• “Asistenta si suport pentru somerii din regiunea Sud-Vest Oltenia in 
vederea integrarii pe piata muncii”

• “Sprijin pentru somerii din regiunea Nord-Vest in vederea integrarii 
pe piata muncii prin servicii de formare profesionala si de 
consultanta si asistenta pentru angajare sau deschiderea propriilor 
afaceri”

• “Sustinere pentru somerii din regiunea Nord-Vest in vederea 
integrarii pe piata muncii”

• “Asistenta si suport pentru somerii din regiunea Nord-Vest in 
vederea integrarii pe piata muncii”

• “Sprijin pentru somerii din regiunea Sud-Est in vederea integrarii pe 
piata muncii prin servicii de formare profesionala si de consultanta si 
asistenta pentru angajare sau deschiderea propriilor afaceri”



PROIECTELE NOASTRE
• “Sprijin pentru somerii din regiunea Centru in vederea integrarii pe piata 

muncii prin servicii de formare profesionala si de consultanta si asistenta 
pentru angajare sau deschiderea propriilor afaceri”

• “Sustinere pentru somerii din regiunea Centru in vederea integrarii pe piata 
muncii”

• “Sprijin pentru somerii din regiunea Vest in vederea integrarii pe piata muncii 
prin servicii de formare profesionala si de consultanta si asistenta pentru 
angajare sau deschiderea propriilor afaceri”

• “Sustinere pentru somerii din regiunea Vest in vederea integrarii pe piata 
muncii”

• “Asistenta si suport pentru somerii din regiunea Vest in vederea integrarii pe 
piata muncii”

• “Sprijin pentru somerii din regiunea Bucuresti-Ilfov in vederea integrarii pe 
piata muncii prin servicii de formare profesionala si de consultanta si 
asistenta pentru angajare sau deschiderea propriilor afaceri”

• Asistenta si suport pentru somerii din regiunea Bucuresti-Ilfov in vederea 
integrarii pe piata muncii



PROIECTELE DEZVOLTATE DE NOI 

• Obiectivul acestor proiecte vizează integrarea pe piața 
muncii a persoanelor inactive, a somerilor ți a 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prin 
asistență ți  consultanță pentru dezvoltarea 
antreprenoriatului.

• Incurajam activitatile antreprenoriale activitatile antreprenoriale ți dorim sa 
cream noi oportunitati pentru beneficiarii dornici de a-ți 
dezvolta o afacere de succes sub mentoratul nostru.



SERVICII OFERITE:

• Analize strategice şi financiare:  

� Studii de fezabilitate ți oportunitate; 

� Planuri de afaceri; 

� Master planuri ți analize cost-beneficiu; 

� Strategii de dezvoltare;

• Dosare de finanŃare:

� AsistenŃă în pregătirea solicitărilor pentru fonduri europene ți 
ajutor de stat

• Management de proiect:

� Management de proiect ți financiar;

� Organizare achiziŃii publice



SERVICII OFERITE:

• Evaluare/Audit

� Evaluare de firme, audit

• Alte studii şi analize

� Elaborarea de studii, anchete şi analize de specialitate

• Achiziții publice

� Documentații, licitații, contracte publice,

� contestații



MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Modalitatea noastră de consiliere în pregătirea şi gestionarea proiectelor cu 

finanŃare europeană este concentrată în jurul managementului de proiect 

profesionist prin utilizarea tehnicilor și metodelor caracteristice standardelor 

europene și internașionale ale managementului de proiect. 



CONSULTANłĂ

Accesarea cu succes a fondurilor europene presupune implicarea 

consultantului încă din faza incipientă de definire a proiectului. 

Oferim valoare adăugată în analiza eligibilităŃii, în pregătirea 

proiectului, în asistență pentru evaluare ți contractare, în 

managementul implementarii ți în utilizarea procedurilor de 

control şi de raportare financiară pe parcursul implementării ți pe 

perioada post-implementare a proiectului.



ECHIPĂ DE SUCCES

Echipa societății reprezintă cel mai de preț activ al nostru ți 
este coordonată de Managing Partner-ul societății susținut de un 
Consiliu de Practică Profesională, format din 13 persoane, 
consilieri juridici, consultanți ți avocați asociați, alături de o 
echipă de aproape 100 persoane, angajați ți colaboratori ai 
societății care pot oferi servicii complexe în domenii ale dreptului, 
ale asistenței tehnice ți ale consultanței pentru accesarea de 
fonduri europene ți pentru implementarea proiectelor. 



PENTRU A GARANTA SERVICII DEOSEBITEPENTRU A GARANTA SERVICII DEOSEBITE

Societatea noastră este certificată pentru standardul de 
management al calității ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 de catre 

Lloyds Register UK 

pentru domeniile: asistență, consultanță ți reprezentare 
juridică, asistență tehnică ți management de proiect 
finanțat din fonduri structurale.



CONTACT

BUTURUGĂ & ASOCIAțII SPCJ SRL
Sediu social: Bucurețti, Str. Mircea Vodă, Nr. 52,

Bl. M20Bis, Sc.A, Et.l, Apt. 21, Sector 3,

Sediu real: Bucuresti, Intrarea Rigas nr.31B, Sector 1

Fax: 037-287.05.08 / 031-432.61.87

Tel: 031-432.61.84 / 85 / 86

E-mail: office@bma-legalservices.eu

office@buturuga-asociatii.ro

Website: www.buturuga-asociatii.ro



VA MULTUMIM!


