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PROGRAM DE FINANŢARE VALOAREA GRANTULUI CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI 

INFORMAŢII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELOR 

PAGINA 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL 
CAPITAL UMAN 
AP 6, PI 10.iv., O.S.6.13. 
SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI 
ȘI CERCETĂTORI POST-
DOCTORAT 

Valoarea maximă proiect: 
1.500.000  euro 

2% Apel nelansat 
Ghid publicat spre 
consultare 

1 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL 
CAPITAL UMAN 
AP 6, PI 10.ii., O.S.6.7.  O.S.6.9.  
O.S.6.10.  
MĂSURI  INTEGRATE PENTRU 
CRESTEREA PARTICIPARII 
STUDENȚILOR DIN CATEGORII 
VULNERABILE LA PROGRAME 
ANTREPRENORIALE 

Valoarea maximă proiect: 
1.500.000  euro 

2% Apel nelansat 
Ghid publicat spre 
consultare 

4 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 
CP7/2017, AP 1, OS 2.2 
Sprijinirea unor măsuri de 
creștere a gradului de 
conștientizare a corupției, atât 
în rândul cetățenilor, cât și al 
personalului din administrația 
publică, din regiunile mai puțin 
dezvoltate 

Valoare minima eligibilă 
aferentă unui proiect: 
250.000 lei 
 
Valoare maximă eligibilă 
aferentă unui proiect: 
500.000 lei 

minim 2% Apel nelansat 
 

7 
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FINANŢATOR PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ 

GRUPUL ŢINTĂ 
ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULU

I 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 
CALENDARUL 
DEPUNERII 
PROIECTELOR 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITE-

UL 
PROGRAMULUI 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

 

PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL 
CAPITAL UMAN 
 
AP 6, PI 10.iv.  
 
O.S.6.13. 
 
 
SPRIJIN 
PENTRU  
DOCTORANZI ȘI 
CERCETĂTORI 
POST-
DOCTORAT 

În cadrul acestui 
apel de proiecte vor 
fi susținute 
activități din cadrul 
OS 6.13. destinate 
îmbunătățirii 
tranziției de la 
educație la viața 
activă a 
participanților din 
învățământul terțiar 
universitar (ISCED 
8), inclusiv a 
cercetătorilor post-
doctorat. 
 
În cadrul 
proiectelor este 
susținută 
dezvoltarea și 
furnizarea de 
programe de 
învățare cu 
componentă 
aplicativă și de 
formare a 
competențelor 
transversale și 
antreprenoriale în 
sprijinul cercetării și 
inovării, în special 
în sectoarele 

Pentru acest apel 
de proiect, 
solicitanți eligibili 
pot fi: 
Instituţii de 
învăţământ 
superior publice 
şi private, 
acreditate; 
Şcoli doctorale şi 
graduale cu 
personalitate 
juridică, inclusiv 
parteneriate intre 
acestea și sectorul 
privat/ centre de 
CDI; 
Institute/centre 
de cercetare 
acreditate, inclusiv 
institute de 
cercetare ale 
Academiei Române; 
Academia 
Română 
Sunt încurajate cu 
precădere 
parteneriatele între 
entitățile mai sus 
menționate . 
Partenerii pot fi 
instituții similare 

Organizarea și 
derularea de programe 
de învăţare prin 
experienţă practică, 
furnizarea de servicii de 
consiliere şi orientare 
profesională, axate pe 
dobândirea de competenţe 
transversale corelate cu 
necesităţile pieţei muncii, 
formarea de competente 
antreprenoriale în special în 
sectoarele economice cu 
potențial competitiv 
identificate conform SNC şi 
din domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI 
adresate studenților (ISCED 
8). 
Sprijin pentru 
consolidarea 
parteneriatelor dintre 
universităţi și actorii din 
domeniul cercetării şi 
inovării pentru stimularea 
dezvoltării de noi programe 
de studii doctorale şi 
postdoctorale, cu aplicaţii 
directe în economie, cu 
atenţie deosebită acordată 
sectoarelor economice cu 
potential competitiv 

valoarea 
eligibilă 
maximă a 
unui proiect 
pentru 
regiunile mai 
puțin 
dezvoltate 
(Nord-Est, 
Nord-Vest, 
Vest, Sud-
Vest Oltenia, 
Centru, Sud-
Est și Sud-
Muntenia) -  
este de   
1.500.000  
euro 

2% Apel nelansat 
Ghid publicat 
spre 
consultare 
 
UBB poate 
depune 
maxim 5 
proiecte în 
calitate de 
solicitant/par
tener 
 
 

http://www.fond
uri-
ue.ro/presa/nout
ati-am-
oi/details/6/329/
oi-
public%C4%83-
ghidul-
solicitantului-
pentru-apelul-
de-proiecte-
%E2%80%9Espr
ijin-pentru-
doctoranzi-
%C8%99i-
cercet%C4%83t
ori-
postdoctorat%E
2%80%9D 
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FINANŢATOR PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ 

GRUPUL ŢINTĂ 
ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULU

I 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 
CALENDARUL 
DEPUNERII 
PROIECTELOR 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITE-

UL 
PROGRAMULUI 

economice cu 
potențial competitiv 
identificate conform 
SNC şi din 
domeniile de 
specializare 
inteligentă conform 
SNCDI adresate 
studenților din 
programe de studii 
doctorale și a 
cercetătorilor 
postdoctorat . Sunt 
încurajate abordări 
interdisciplinare în 
cadrul cursurilor 
dezvoltate care pot 
fi realizate în 
parteneriat la 
nivelul instituțiilor 
de învățământ 
superior implicate 
într-un proiect. 

categoriilor de 
solicitanți eligibili 
și/sau categorii de 
organizații detaliate 
mai jos: 
Angajatori; 
Asociaţii 
profesionale; 
Camere de 
comerţ şi industrie; 
Este obligatorie 
includerea în 
proiect în calitate 
de solicitant sau 
partener a cel puțin 
unei Instituţii de 
învăţământ (ISCED 
8), publice şi 
private, acreditate. 
 
Grupul țintă 
eligibil este format 
din doctoranzi 
(minim 60) și 
cercetători post-
doctorat (minim 
27) înmatriculaţi la 
instituţiile care au 
calitatea de 
beneficiar sau 
parteneri în proiect. 

identificate conform SNC şi 
din domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI, 
inclusiv prin furnizarea de 
sprijin financiar pentru 
doctoranzi și sprijinirea 
cercetătorilor pentru a se 
implica în cercetarea post-
doctorală, inclusiv prin 
acordarea de burse și 
sprijinirea mobilității interne 
și transnaționale. 
În cadrul proiectelor 
finanțate se vor acorda în 
sumă forfetară lunară: 
bursa doctorand 
antreprenor va avea 
valoarea de max. 400 
euro/lună pe durata 
ultimului an al studiilor de 
doctorat pentru studenti 
sprijiniti in cadrul proiectelor 
prin programe 
antreprenoriale în relație cu 
domeniul de specializare pe 
care îl frecventează. 
bursa cercetător 
postdoctorat antreprenor 
va avea valoarea de max. 
600 euro/lună pe durata 
studiilor postdoctorale 
(maxim 24 luni) pentru 
cercetătorii sprijiniti in 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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FINANŢATOR PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ 

GRUPUL ŢINTĂ 
ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULU

I 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 
CALENDARUL 
DEPUNERII 
PROIECTELOR 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITE-

UL 
PROGRAMULUI 

cadrul proiectelor, inclusiv 
prin programe 
antreprenoriale în relație cu 
specialitatea studiilor 
superioare pe care le 
frecventează. 
Activităţi de cercetare 
şi de colaborare în reţea 
pentru tinerii cercetători în 
scopul creării de sinergii 
între cercetare şi inovare, în 
special în ceea ce priveşte 
complementaritatea cu 
sectoarele economice cu 
potențial competitiv 
identificate conform SNC şi 
din domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI, 
în sprijinul internaționalizării 
învățământului terțiar; 
Crearea unui sistem de 
informare coordonată, în 
ambele sensuri: de la 
companii/ sectorul privat 
către instituţiile de 
învăţământ superior privind 
nevoile lor de instruire, 
precum şi de la instituţiile de 
învăţământ către 
întreprinderi, pentru a 
răspunde nevoilor sectorului 
privat la nivel regional/local. 
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FINANŢATOR PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ 

GRUPUL ŢINTĂ 
ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULU

I 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 
CALENDARUL 
DEPUNERII 
PROIECTELOR 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITE-

UL 
PROGRAMULUI 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

 

PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL 
CAPITAL UMAN 
 
AP 6, PI 10.ii.  
 
O.S.6.7.  
O.S.6.9.  
O.S.6.10.  
 
MĂSURI  
INTEGRATE  
PENTRU 
CRESTEREA 
PARTICIPARII 
STUDENȚILOR 
DIN CATEGORII 
VULNERABILE 
LA PROGRAME 
ANTREPRENORI
ALE 

Scopul apelului 
constă în  
finanțarea unor 
proiecte prin 
mecanismul 
competitiv, 
dedicate creșterii 
accesului  și 
echității în 
învățământul 
superior din 
România,  în 
vederea diminuării 
ratei de abandon în 
rândul studenților, 
prin asigurarea de 
sprijin financiar 
studenților din 
categorii 
vulnerabile si prin 
creșterea 
atractivității 
ofertelor 
educaționale, în 
special în ceea ce 
privește 
antreprenoriatul, 
corelat cu 
îmbunătățirea 
competentelor 
cadrelor didactice și 
experților din 
universități de a 

Pentru această 
cerere de propuneri 
de proiecte 
categoriile de 
solicitanți eligibili 
sunt: 
Instituţii de 
învăţământ 
superior 
acreditate, 
publice şi private. 
Sunt încurajate 
parteneriatele cu: 
ONG-uri, inclusiv 
asociaţiile 
studenţeşti (pentru 
măsuri aferente OS 
6.7.); 
Parteneri sociali 
din învăţământul 
superior sau din 
medii publice și 
private. 
 
Grupul țintă 
eligibil este format 
din elevi/cursanți 
(ISCED 3-4), 
studenți (ISCED 5-
7), în special pentru 
cei care provin din 
grupuri vulnerabile, 
cu accent pe 

Instituirea şi utilizarea 
unor pachete integrate de 
măsuri de asistenţă 
educațională și sprijin 
financiar care să includă, de 
exemplu: burse de studii, 
mobilități, constituirea de 
reţele şi comunităţi virtuale 
de studii la distanţă etc., a 
căror acordare va fi 
condiționată de absolvirea 
studiilor terțiare/continuarea 
studiilor, în vederea creşterii 
numărului de cursanţi şi de 
absolvenți din învăţământul 
terţiar; 
Sprijinirea accesului la 
învățământul terțiar prin 
activități comune derulate 
cu elevi, studenți și personal 
didactic (ex. activități de 
consiliere, activități de 
informare, organizarea unor 
vizite la universități etc.), 
precum şi campanii de 
conştientizare în vederea 
creşterii ratei de participare 
la învăţământul terţiar şi 
pentru asigurarea înţelegerii 
beneficiilor pe care le oferă 
educaţia de nivel superior cu 
privire la şansele de ocupare 
a unui loc de muncă 

valoarea 
eligibilă 
maximă a 
unui proiect 
pentru 
regiunile mai 
puțin 
dezvoltate 
(Nord-Est, 
Nord-Vest, 
Vest, Sud-
Vest Oltenia, 
Centru, Sud-
Est și Sud-
Muntenia) -  
este de   
1.500.000  
euro 

2% Apel nelansat 
Ghid publicat 
spre 
consultare 
 
UBB poate 
depune 
maxim 5 
proiecte în 
calitate de 
solicitant/par
tener 
 

http://www.fond
uri-
ue.ro/presa/nout
ati-am-
oi/details/6/331/
oi-
public%C4%83-
ghidul-
solicitantului-
%E2%80%9Em
%C4%83suri-
integrate-
pentru-
cre%C5%9Ftere
a-
particip%C4%83
rii-
studen%C8%9Bi
lor-din-categorii-
vulnerabile-la-
programe-
antreprenoriale
%E2%80%9D 
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FINANŢATOR PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
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GRUPUL ŢINTĂ 
ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULU

I 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 
CALENDARUL 
DEPUNERII 
PROIECTELOR 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITE-

UL 
PROGRAMULUI 

proiecta și oferi 
programe de studii 
atractive astfel 
concepute încât să 
stimuleze 
dezvoltarea 
competențelor 
socio-emoționale, 
inclusiv prin 
furnizarea de 
consiliere 
psihologica si 
profesională 
studenților in 
vederea finalizării 
studiilor 
universitare. 

populația roma, cei 
din mediul rural și 
cursanții/ studenții 
netradiționali, 
personalul didactic 
din învățământul 
superior și terțiar 
non-universitar, 
personalul implicat 
în dezvoltarea de 
programe de studii 
din învățământul 
terțiar universitar și 
non-universitar 
tehnic organizat în 
cadrul instituțiilor 
de învăţământ 
superior acreditate, 
cursanți (ISCED 4), 
studenţi (ISCED 5-
7). 
Vor fi incurajate 
prin acordarea de 
punctaj suplimentar 
proiectele care 
vizeaza un grup 
tinta reprezentat 
din studenti 
netraditionali. 
Activitățile 
proiectului care vor 
implica un  grup 
țintă format din  

(masura secundara); 
Alte acțiuni inovative care 
sprijină participarea la 
învăţământul terțiar, inclusiv 
activități de cooperare 
transnațională. 
Pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv specific, în cadrul 
proiectelor finanțate se pot 
acorda stimulente în sumă 
forfetară lunară, bursa 
Student/Cursant 
antreprenor, in valoare de 
max. 300 lei/lună, pe 
parcursul ultimelor 3 
semestre de studii de 
licență.  
Perfecționarea 
profesională specializată 
pentru personalul 
didactic din învățământul 
terțiar universitar și non-
universitar organizat în 
cadrul instituțiilor de 
învăţământ superior 
acreditate, în ceea ce 
privește conținutul 
educațional inovator şi 
resursele de învăţare 
moderne şi flexibile, inclusiv 
prin parteneriate cu agenți 
economici, stagii de 
pregătire la agenți 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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studenti/cursanti,  
trebuie sa includa 
cel putin 30% 
persoane cu 
domiciliul de 
reședință din zone 
rurale. 
Pentru fiecare 
participant din 
grupul țintă 
reprezentat de 
personal didactic 
este obligatorie 
frecventarea a cel 
puțin unui program 
de dezvoltare de 
competențe 
didactice pentru 
care se acordă 
credite profesionale 
transferabile în 
cadrul unui 
program 
postuniversitar de 
formare. 

economici, programe de 
schimb de experiență şi 
diseminare de bune practici; 
Valorificarea rezultatelor 
programelor anterioare de 
mobilitate ale personalului 
didactic susținute din 
ERASMUS+ în vederea 
completării formării 
inițiale/continue a acestuia 
în relație cu domeniile de 
formare stabilite în cadrul 
prezentei PI. Acțiunile avute 
în vedere se bazează 
inclusiv pe consultări cu 
rețele internaționale de 
cercetare și de afaceri, în 
completarea celor de la nivel 
național; 
Alte acțiuni inovative, 
inclusiv prin activități de 
cooperare transnațională  
Dezvoltarea de oferte 
educaționale cu conţinut 
inovator în învăţământul 
terțiar universitar și non-
universitar tehnic organizat 
în cadrul instituțiilor de 
învăţământ superior 
acreditate care să 
promoveze experienţe de 
învăţare de calitate (ex: 
resurse de studiu moderne 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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şi flexibile, promovarea 
educației antreprenoriale 
etc.) prin corelarea cu 
nevoile pieţei muncii din 
sectoarele economice cu 
potențial competitiv, 
identificate conform SNC şi 
din domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI. 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPACITATE 
ADMINISTRATI
VĂ CP7/2017 
 
AP 1, OS 2.2 
Sprijinirea unor 
măsuri de 
creștere 
a gradului de 
conștientizare a 
corupției, atât 
în rândul 
cetățenilor, 
cât și al 
personalului din 
administrația 
publică, din 
regiunile mai 
puțin 
dezvoltate 
 

Creșterea gradului 
de conștientizare a 
corupției în rândul 
cetățenilor și al 
personalului din 
administrația 
publică 
(din regiunile mai 
puțin dezvoltate, 
pentru dezvoltarea 
și aplicarea de 
instrumente de 
monitorizare 
independentă a 
măsurilor de 
prevenire și 
combatere a 
corupției. 

ONG-urile 
Parteneri sociali 
(organizaţii 
sindicale, 
organizații 
patronale, precum 
și formele de 
asociere ale 
acestora cu 
personalitate 
juridică) 
Parteneri eligibili 
sunt: ONG-urile 
Parteneri sociali 
(organizaţii 
sindicale, 
organizații 
patronale, precum 
și formele de 
asociere ale 
acestora cu 
personalitate 
juridică) 
Instituții de 

 e fe c t u a re a  d e  s o n d a je  
privind percepţia 
publică, studii, analize și 
cercetări științifice 
privind aspecte legate de 
corupție; 
 e la b o r a r e a  d e  g h id u r i d e  
bune practici privind 
combaterea corupției, 
prevenirea conflictelor 
de interese; 
 e la b o r a r e a  i 
implementarea unor 
mecanisme independente 
privind 
monitorizarea și evaluarea 
implementării 
măsurilor anticorupție. 
 cre te r e a  g r a d u lu i d e  
conştientizare publică 
şi campanii de educație 
anticorupție; 

Valoare 
minimă 
eligibilă 
aferentă 
unui proiect: 
250.000 lei 
 
Valoare 
maximă 
eligibilă 
aferentă 
unui proiect: 
500.000 lei 

Minim 2% Apel nelansat 
 

 

http://poca.ro/s
olicitare-
finantare/lansare
-in-consultare-a-
ghidului-
solicitantului-nr-
cp-72017-
mysmis-
poca195-22-
pentru-regiunile-
mai-putin-
dezvoltate/ 

 

 

 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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