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UBB ÎN ANUL 2018 – LUNA NOIEMBRIE 

 

PROGRAM DE FINANŢARE VALOAREA GRANTULUI CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI 

INFORMAŢII 

PRIVIND 
CALENDARUL 

DEPUNERII 

PROIECTELOR 

PAGINA 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL 

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 
CP7/2017, AP 1, OS 2.2 

 

MĂSURI DE CREȘTERE A 

GRADULUI DE 
CONȘTIENTIZARE A CORUPȚIEI 

ȘI DE CREȘTERE A 

TRANSPARENȚEI LA 

NIVELUL AUTORITĂȚILOR ȘI 

INSTITUȚIILOR PUBLICE 
LOCALE 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 

 

1 

PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 

CAPACITATE 

ADMINISTRATIVĂ, 

AP 2, OS 2.1 
 

Fundamentarea 

deciziilor, 

planificare 
strategică și 

măsuri de 

simplificare pentru 

cetățeni la nivelul 
administrației 

publice locale din 

regiunile mai puțin 

dezvoltate 

Variabilă  Variabilă 31 ianuarie 2019, ora 
17:00 

3 

European Commission 
Justice programme 2014-2020 

 

Call for proposal: Supporting 

Initiatives in the Field of Drugs 

Policy  
JUST-DRUGS-AG HOME Action 

Grant 

 

Proposals seeking EU co-funding of 
less than EUR 250 000 will be 

rejected.  

 

 

The EU grant is limited to a co-
funding rate of 80% of the total 

eligible costs of the action. 

 

 

16 January 2019 –  
17:00 Brussels time  
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CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ŞI GUVERNAMENTALE DE FINANŢARE CARE AR PUTEA FI ACCESATE DE UBB ÎN ANUL 2018 – LUNA NOIEMBRIE 
 
 

FINANŢATOR 
PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ 

GRUPUL ŢINTĂ 
ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 

PRIVIND 

CALENDARUL 

DEPUNERII 

PROIECTELOR 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE

/ WEBSITE-UL 

PROGRAMULUI 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 

CAPACITATE 

ADMINISTRATIVĂ 

CP7/2017 

 

AP 1, OS 2.2 
Măsuri de 
creștere 
a gradului de 
conștientizare 
a corupției și 
de creștere a 
transparenței 
la nivelul 
autorităților 
și instituțiilor 
publice locale 
din regiunile 
mai puțin 
dezvoltate 

Creșterea 
transparenței, 
eticii și integrității 
în cadrul 
autorităților și 
instituțiilor publice 

Autorități ale 
administrației 
publice locale de 
la nivelul unităţilor 
administrativ-
teritoriale– orașe 
organizate ca 
municipii din 
regiunile mai puțin 
dezvoltate; 
 
Autorități ale 
administrației 
publice locale de 
la nivelul unităţilor 
administrativ-
teritoriale– județe 
din regiunile mai 
puțin dezvoltate; 
 
ONG/partener 
social; 
 
Structuri 
asociative ale 
administrației 
publice locale 
(ACOR, AMR, 
AOR, UNCJR); 

Măsuri de creștere a 
transparenței în 
administrația publică: 
• elaborarea de carte ale 
serviciilor publice la 
nivelul fiecărui tip de 
unitate administrative-
teritorială, 
• publicarea, în format 
deschis, a listei cu 
toate autorizațiile și 
permisele eliberate de 
autoritatea publică locală, 
• realizarea de campanii 
de advocacy pentru 
creșterea transparenței și 
a integrității la nivel local, 
inclusiv pentru 
promovarea utilizării 
datelor deschise, 
• monitorizarea felului în 
care sunt implementate 
standardele de 
transparență, 
așa cum sunt acestea 
transpuse în legislație. 
Capacitatea administrativă 
de a preveni și a reduce 
corupția: 

Variabila  2% Apel 
nelansat 
 

http://poca.ro/
cp-72017-
less/relansarea
-in-consultare-
a-ghidului-
solicitantului-
nr-cp-7-2017-
mysmis-poca-
195-2-2-
pentru-
regiunile-mai-
putin-
dezvoltate/ 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://poca.ro/cp-72017-less/relansarea-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-7-2017-mysmis-poca-195-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://poca.ro/cp-72017-less/relansarea-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-7-2017-mysmis-poca-195-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://poca.ro/cp-72017-less/relansarea-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-7-2017-mysmis-poca-195-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://poca.ro/cp-72017-less/relansarea-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-7-2017-mysmis-poca-195-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://poca.ro/cp-72017-less/relansarea-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-7-2017-mysmis-poca-195-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://poca.ro/cp-72017-less/relansarea-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-7-2017-mysmis-poca-195-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://poca.ro/cp-72017-less/relansarea-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-7-2017-mysmis-poca-195-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://poca.ro/cp-72017-less/relansarea-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-7-2017-mysmis-poca-195-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://poca.ro/cp-72017-less/relansarea-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-7-2017-mysmis-poca-195-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://poca.ro/cp-72017-less/relansarea-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-7-2017-mysmis-poca-195-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://poca.ro/cp-72017-less/relansarea-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-7-2017-mysmis-poca-195-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://poca.ro/cp-72017-less/relansarea-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-7-2017-mysmis-poca-195-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://poca.ro/cp-72017-less/relansarea-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-7-2017-mysmis-poca-195-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
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FINANŢATOR 
PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ 

GRUPUL ŢINTĂ 
ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 

PRIVIND 

CALENDARUL 

DEPUNERII 

PROIECTELOR 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE

/ WEBSITE-UL 

PROGRAMULUI 

Instituții de 
învățământ 
superior 
acreditate și de 
cercetare, 
Academia 
Română (doar în 
parteneriat cu una 
din categoriile 
menționate mai 
sus și nu ca 
solicitant). 

• efectuarea de sondaje 
privind percepţia 
publică, studii, analize 
privind aspect legate de 
corupție; 
• creşterea gradului de 
conştientizare publică 
şi campanii de educație 
anticorupție; 
• punerea la dispoziţia 
publicului a unor 
modalităţi de evaluare a 
gradului de satisfacție a 
cetățenilor cu privire la 
conduita funcţionarilor/ 
personalului și calitatea 
serviciilor oferite 
(formulare, registru de 
sesizări, etc). 
 
Educație anticorupție: 

• creșterea nivelului de 
educație anticorupție 
pentru personalul din 
autoritățile și instituțiile 
publice; 
• cursuri de formare 
privind etica și integritatea 
care se adresează în 
special personalului din 
autoritățile și instituțiile 
publice. 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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FINANŢATOR 
PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ 

GRUPUL ŢINTĂ 
ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 

PRIVIND 

CALENDARUL 

DEPUNERII 

PROIECTELOR 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE

/ WEBSITE-UL 

PROGRAMULUI 

 Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 

CAPACITATE 
ADMINISTRATIVĂ, 

AP 2, OS 2.1 

 

Fundamentarea 

deciziilor, 
planificare 

strategică și 

măsuri de 

simplificare 

pentru 

cetățeni la 

nivelul 

administrației 

publice locale din 
regiunile mai 

puțin 

dezvoltate 

Proiectele ce vor fi 
finanțate în cadrul 
acestei cereri de 
proiecte vor 
contribui la 
următoarele 
rezultate ale 
POCA: 
R1: Mecanisme și 
proceduri standard 
implementate la 
nivel local pentru 
fundamentarea 
deciziilor și 
planificarea 
strategică pe 
termen lung; 
R2: Sisteme de 
management al 
performanței și 
calității corelate cu 

Planul de acțiune 
în etape 
implementat în 
administrația 
publică locală; 
R3: Proceduri 
simplificate pentru 
reducerea 
birocrației pentru 
cetățeni la nivel 
local corelate cu 
Planul integrat de 
simplificare a 

Pot fi parteneri 
(asociați) în cadrul 
acestui apel: 
– unități 
administrativ-
teritoriale (județe, 
municipii) din 
regiunile mai puțin 
dezvoltate, 
 – ONG-uri, 
– parteneri sociali 
(organizaţii 
sindicale, 
organizații 
patronale, precum 
și formele de 
asociere ale 
acestora cu 
personalitate 
juridică), 
– instituții de 

învățământ 
superior 

acreditate. 
 

Tipuri de acţiuni 
orientative 

- Planificare strategică și 
financiară 

- Sprijinirea introducerii 
de instrumente, 
procese de 
management la nivel 
local 

- Simplificarea 
procedurilor 
administrative și 
reducerea birocrației 
pentru cetățeni 

 

Variabilă  Variabilă 31 ianuarie 2019, 
ora 17:00 

http://poca.ro/
solicitare-
finantare/cerer
ea-de-proiecte-
nr-cp-12-2018-
less-mysmis-
poca-471-2-1/ 
 
http://poca.ro/
wp-
content/upload
s/2018/11/0-
Ghidul-
solicitantului-
CP12_2018_les
s.doc 
 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp-12-2018-less-mysmis-poca-471-2-1/
http://poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp-12-2018-less-mysmis-poca-471-2-1/
http://poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp-12-2018-less-mysmis-poca-471-2-1/
http://poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp-12-2018-less-mysmis-poca-471-2-1/
http://poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp-12-2018-less-mysmis-poca-471-2-1/
http://poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp-12-2018-less-mysmis-poca-471-2-1/
http://poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp-12-2018-less-mysmis-poca-471-2-1/
http://poca.ro/wp-content/uploads/2018/11/0-Ghidul-solicitantului-CP12_2018_less.doc
http://poca.ro/wp-content/uploads/2018/11/0-Ghidul-solicitantului-CP12_2018_less.doc
http://poca.ro/wp-content/uploads/2018/11/0-Ghidul-solicitantului-CP12_2018_less.doc
http://poca.ro/wp-content/uploads/2018/11/0-Ghidul-solicitantului-CP12_2018_less.doc
http://poca.ro/wp-content/uploads/2018/11/0-Ghidul-solicitantului-CP12_2018_less.doc
http://poca.ro/wp-content/uploads/2018/11/0-Ghidul-solicitantului-CP12_2018_less.doc
http://poca.ro/wp-content/uploads/2018/11/0-Ghidul-solicitantului-CP12_2018_less.doc
http://poca.ro/wp-content/uploads/2018/11/0-Ghidul-solicitantului-CP12_2018_less.doc
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FINANŢATOR 
PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ 

GRUPUL ŢINTĂ 
ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 

PRIVIND 

CALENDARUL 

DEPUNERII 

PROIECTELOR 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE

/ WEBSITE-UL 

PROGRAMULUI 

procedurilor 
administrative 
pentru cetățeni 
implementate; 
R5: Cunoștințe și 
abilități ale 
personalului din 
autoritățile și 
instituțiile publice 
locale 
îmbunătățite, în 
vederea sprijinirii 
măsurilor/acțiunilo
r vizate de acest 
obiectiv specific. 
 

European 
Commission 

Justice 
programme 
2014-2020 
 
Call for 
proposal: 
Supporting 
Initiatives in 
the Field of 
Drugs Policy  

JUST-DRUGS-
AG HOME 
Action Grant 

 

The present Topic 
aims at funding 
projects in the 
area of EU drugs 
policy. Project 
applications 
submitted under 
the Topic must 
address at least 
one of the 
following 
priorities: 
- to support 
activities in the 
area of 
epidemiology of 
use of new 
psychoactive 

In order to be 
eligible for a grant 
the applicant and 
co-applicants 
must:  
a)   be legal 
persons. 
b)   be established 
in a country 
participating in the 
Justice 
Programme. 
c)    International 
organisations may 
be established 
outside of the 
Member States of 
the European 

The following types of 
activities are eligible under 
this Call for Proposals: 
a)   data collection, 
surveys and research 
activities; 
b)   training activities; 
c)    mutual learning, 
network development, 
identification and 
exchange of good 
practices, cooperation; 
d)   events, conferences, 
expert meetings; 
e) dissemination and 
awareness-raising 
activities. 
 

Proposals 
seeking EU 
co-funding 
of less than  
EUR  
250 000 will 
be rejected.  

 

The EU grant is 
limited to a co-
funding rate of 
80% of the total 
eligible costs of 
the action. 

Consequently, part 
of the total eligible 
expenses must be 
financed from 
sources other than 
the EU grant (see 
section 10.1.c). 

 

16 January 
2019 –  
17:00 Brussels 
time  

http://ec.europ
a.eu/research/p
articipants/port
al/desktop/en/o
pportunities/jus
t/topics/just-
2018-ag-
drugs.html 
 
http://ec.europ
a.eu/research/p
articipants/data
/ref/other_eu_p
rog/justice/wp-
call/justdrugs_c
all-
proposals_ag-
18_en.pdf 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-2018-ag-drugs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-2018-ag-drugs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-2018-ag-drugs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-2018-ag-drugs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-2018-ag-drugs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-2018-ag-drugs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-2018-ag-drugs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-2018-ag-drugs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-18_en.pdf
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PROGRAMULUI 

substances, 
including potent 
synthetic opioids, 
as well as 
activities related 
to emerging drug 
problems including 
the online trade of 
drugs; 
- to support the 
civil society 
organisations by 
reinforcing their 
(i) advocacy 
function, (ii) 
capacity to make 
a difference at the 
local level, (iii) 
best practice 
sharing methods; 
- to support key 

stakeholders by 
expanding their 
knowledge and 
skills in the 
context of 
implementing 
minimum quality 
standards in drug 
demand reduction, 
particularly in the 
area of social 
integration; 

Union participating 
in the Justice 
Programme. 
d)   be a public 
body or a non-
profit-making 
private entity or 
an international 
organisation. For-
profit entities can 
only participate as 
co-applicants. 
Union agencies 
cannot submit 
applications nor 
be co-applicants. 
e)   International 
organisations 
cannot submit 
applications; 
however they may 

participate as co-
applicants. 
f)    Applications 
must be 
transnational 
involving at least 
2 entities 
established in two 
different EU 
Member States 
participating in the 
Justice 
Programme or one 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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- to promote 
practical 
application of 
drug-related 
research, and, in 
particular, 
addiction research 
with a view of 
addressing current 
challenges and 
new threats. 
 

EU Member State 
and Albania. 
g)   Proposals 
seeking EU co-
funding of less 
than EUR 250 000 
will be rejected. 
h)   the project 
must not have 
started prior to 
the date of 
submission of the 
grant application. 
 

  

 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro

