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CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ȘI GUVERNAMENTALE CARE AR PUTEA FI ACCESATE DE UBB ÎN ANUL 
2019/ LUNA SEPTEMBRIE 

 

PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL PROGRAMULUI / 
ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE 

VALOAREA 
GRANTULUI / 
CONTRIBUȚIA 

BENEFICIARULUI 

INFORMAŢII PRIVIND 
CALENDARUL DEPUNERII 

PROIECTELOR / WEBSITE-UL 
PROGRAMULUI 

Proiectul privind 
Învățământul 
Secundar (ROSE) 
 
Schema de Granturi 
Competitive pentru 
Sprijin acordat 
Studenților  
(SGCU-SS) 

Grup țintă: studenți cu risc ridicat 
de abandon în primul an de studii 
de licență. 
 
Se consideră studenți cu risc 
ridicat de abandon cei care 
îndeplinesc cel puțin una din 
condițiile:  
(i) au intrat la facultate cu medii 
mai mici sau egale cu nota 7 la 
examenul de bacalaureat; sau  
(ii) aparțin grupurilor socio-
economice defavorizate10, cum ar 
fi: a. provin din familii cu venituri 
mici;  
b. provin din mediul rural;  
c. sunt persoane cu dizabilități sau 
boli cronice;  
d. sunt orfani de unul sau de ambii 
părinți;  
e. provin de la centre de 
plasament, orfelinate, alte instituții 
similare; sau  
f. sunt de etnie romă.  
  
Instituțiile de învățământ superior 
pot defini criterii proprii în ceea ce 
privește studenții aflați în situație 
de risc, conform regulamentelor 
specifice. 
Activități obligatorii: remediale 
și de consiliere (activități de 
coaching și dezvoltare personală, 
activități de îndrumare și sprijin, 
consiliere profesională și orientare 
în carieră etc.). 
Exemple de activități eligibile:  

 programe remediale;  
 activități de coaching și 

dezvoltare personală;  
 activități de îndrumare și 

sprijin (tutorat);  
 activități de dezvoltare a 

competențelor socio – 
emoționale;  

 consiliere profesională și 
orientare în carieră;  

 workshop-uri în domenii 
specifice;  

 vizite de studii;  
 campanii de 

conștientizare.  

Valoarea maximă 
acordată unui grant 
este de  
150.000 EURO 
 
 
Cheltuielile aferente 
activităților de 
management vor fi 
limitate la 15% din 
valoarea totală a 
grantului. 
 
Cheltuielile aferente 
activităților de 
implementare și de 
dotare reprezintă cel 
puțin 85% din 
valoarea totală a 
grantului și constituie 
valoarea directă a 
grantului.  
 
Cheltuielile de dotare 
sunt limitate la 25% 
din valoarea directă a 
grantului. 

Termen limită de depunere a 
aplicațiilor 
6 aprilie 2020 
 
http://proiecte.pmu.ro/web
/guest/rose 
 



 

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3 
Cluj‐Napoca, RO‐400084 

Tel. (00)40‐264‐40.53.00 int. 5116, 5483, 5482 
 Fax: (00)40‐264‐40.53.79 

fondurieuropene@ubbcluj.ro 
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene 

Proiectul privind 
Învățământul 
Secundar (ROSE) 
 
Schema de Granturi 
Competitive pentru 
Universități 
Programe de Vară 
de tip punte 
(SGCU-PV) 
 
 
 

Grup țintă: elevi care provin din 
liceele de stat eligibile pentru 
obținerea de granturi în cadrul 
Schemei de granturi pentru licee, 
învățând de preferință în clasele 
terminale, aflați în situație de risc, 
definiți astfel:  
(i) provin din familii cu venituri 
mici;  
(ii) sunt istoric discriminați pe baza 
etniei (inclusiv romi);  
(iii) trăiesc în zone rurale sau alte 
zone în care nu există școli în 
proximitate;  
(iv) au unul sau ambii părinți care 
lucrează în străinătate; sau  
(v) au cerințe educaționale 
speciale.  
 
Lista liceelor eligibile poate fi 
consultată la adresa 
http://proiecte.pmu.ro/web/guest/
rose/informatii.   
 
Exemple de activități eligibile: 
- cursuri care oferă elevilor o 
experiență universitară timpurie, 
menită să îi familiarizeze cu 
contextul academic, și să inițieze o 
dezvoltare timpurie a abilităților 
relevante pentru succesul în 
învățământul universitar; 
- ateliere de lucru; 
- vizite de studio; 
- competiții sportive; 
- evenimente culturale, etc.; 
- activități în mod specific legate 
de viața universitară și domeniile 
de studiu ale facultăților implicate 
sau menite sa familiarizeze elevii 
cu orașul în care ar urma să 
locuiască pentru studii; 
- activități de diseminare, cu 
scopul de a atrage și a selecta 
elevii pentru cursurile de vară, iar 
acestea se vor desfășura înainte 
de demararea efectivă a școlilor de 
vară; 
- activități pentru întărirea 
legăturilor între învățământul 
terțiar și licee, iar în acest caz 
activitățile se pot desfășura și 
ulterior încheierii școlii de vară; 
 
Durata activităților cu elevii este 
de minimum 2, respectiv 
maxim 3 săptămâni, în timp de 
durata sub-proiectului este 
cuprinsă între 1 și 2 ani. 
 

Valoarea maximă a 
unui grant, alocat 
pentru finanțarea 
unui program de vară 
cu durata de 2 – 3 
săptămâni, pentru 
minimum 25 de elevi, 
este de 20.000 
EURO.  
 
O universitate poate 
aplica, în numele 
unei facultăți sau al 
unui grup de 
facultăți, pentru 
finanțarea 
activităților 
desfășurate cu mai 
multe grupe de 
elevi, pentru 
maximum 2 ani 
consecutivi. 

Termen limită de depunere a 
aplicațiilor 
20 ianuarie 2020 
 
http://proiecte.pmu.ro/web
/guest/rose 
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PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPACITATE 
ADMINISTRATIVĂ,  
 

IP 10/2018 
 
Sprijin pentru 
acțiuni de 
consolidare a 
capacității 
instituțiilor din 
sistemul judiciar 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.3: 
Dezvoltarea și implementarea de 
sisteme standard și instrumente 
moderne și eficiente de 
management la nivelul instituțiilor 
din sistemului judiciar. 
 
Elaborarea şi aplicarea de metode 
de analiză/diagnostic, de 
management organizaţional pe 
baza cărora să fie fundamentate 
deciziile și/sau orientările 
strategice; 
Specializarea în management 
organizaţional (management 
strategic și resurse umane, 
planificare bugetară etc.), 
elaborarea de manuale, proceduri 
și metodologii specifice; 
 
Eficientizarea activității instanțelor 
şi parchetelor, a volumului optim de 
muncă; 
 
Utilizarea eficientă a resurselor, 
inclusiv prin analize de tip raport 
cost/calitate şi îmbunătăţirea 
sistemelor de management al 
acestora; 
 
Evaluarea implementării noilor 
coduri; 
 
Dezvoltarea integrată a sistemului 
de statistică judiciară la nivelul MJ-
CSM- MP-ÎCCJ; 
 
Implementarea unei soluții de tip 
Business Intelligence (interpretare, 
analiză a datelor şi prognoză) care 
să contribuie la procesul decizional; 
 
Îmbunătățirea procesului de 
recrutare, evaluare și promovare a 
magistraților; 
 
Îmbunătățirea procesului de 
formare la nivelul sistemului 
(stabilirea unor indicatori de 
calitate, evaluarea curriculelor de 
formare în raport cu cerințele, 
îmbunătățirea procesului de 
identificare a nevoilor de formare 
etc.); dezvoltarea unei platforme 
de testare și asistență psihologică a 
personalului din sistemul judiciar; 
 
Consolidarea capacităţii IJ prin 
creşterea vitezei de reacţie, 
asigurarea celerităţii procedurilor 
de verificare și control cu privire la 
constatările privind conduita 
magistraților; 

NU este plafonat 
bugetul 
proiectului. 
 
CONTRIBUȚIA 
BENEFICIARULUI  
2% 

INFORMAȚII CALENDAR 
 
Termenul limită de depunere a 
fișelor de proiect este 
20.09.2019, ora 14.00, iar 
termenul de depunere a cererilor 
de finanțare, derivate din fișele 
de proiect acceptate, este 
20.12.2019, ora 14.00. 
 
 
 
WEBSITE 
http://www.poca.ro/solicitare-
finantare/cererea-de-proiecte-
ip-10-2018/ 
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Dezvoltarea sistemului național de 
urmărire, administrare și 
recuperare a creanțelor provenite 
din infracțiuni, inclusiv prin 
dezvoltarea/actualizarea periodică 
a sistemului informatic integrat de 
evidentă a creanțelor;realizarea 
unor evaluări independente 
periodice; formarea profesională a 
personalului din instituțiile 
implicate, bazată pe o abordare 
holistică și interdisciplinară; 
 
Elaborarea de metodologii pentru 
implementarea sistemului de 
control managerial intern, de 
standarde şi proceduri de lucru 
;instrumente specifice de 
management 
dezvoltarea/modernizarea 
sistemelor IT suport și asigurarea 
interoperabilității/integrării cu alte 
sisteme IT; dezvoltarea de sisteme 
pentru evaluarea/monitorizarea 
proceselor operaționale de 
management și securitate; 
 
Soluții IT pentru: I 
extinderea/îmbunătățirea/dezvolta
rea/reconfigurarea sistemului IT de 
management al cauzelor (ECRIS); 
II creșterea capacității MP și a 
structurilor acestuia - DNA, DIICOT 
pentru efectuarea de investigații și 
percheziții informatice, inclusiv prin 
achiziționarea/dezvoltarea unui 
software de analiză a datelor și 
informațiilor disponibile în cauzele 
de corupție; III gestiunea evidenței 
profesioniștilor aparținând 
profesiilor conexe; IV dezvoltarea 
de sisteme IT colaterale. 
 
Instituții de învățământ superior 
acreditate pot fi parteneri în 
cadrul acestor proiecte. 

PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTUR A 
MARE, AP 4, OS 
4.1: 
Creșterea gradului 
de protecție și 
conservare a 
biodiversității și 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate - Apel B 

 

 

OBIECTIVUL PROGRAMULUI 
Promovarea măsurilor de 
conservare a biodiversităţii în 
conformitate cu Cadrul de Acţiuni 
Prioritare pentru Natura 2000, 
Strategia Europeană pentru 
Biodiversitate 2020 şi cu Strategia 
Naţională şi Planul de Acţiune 
pentru Conservarea Biodiversităţii 
2014 – 2020 
 
 
ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE 
•Măsuri pentru menţinerea şi 
îmbunătăţirea stării de conservare 

VALOAREA 
GRANTULUI 
maxim 10.000.000 
euro/proiect 
 
 
CONTRIBUȚIA 
BENEFICIARULUI  
variabila 

INFORMAȚII CALENDAR 
Apel nelansat 
 
 
 
 
WEBSITE 
http://mfe.gov.ro/programe/
autoritati‐de‐
management/am‐poim/ 
 
http://mfe.gov.ro/consultare
‐publica‐ghidul‐cresterea‐
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a speciilor şi habitatelor de 
importanţă comunitară, inclusiv 
reconstrucţia ecologică a 
ecosistemelor de pe suprafaţa 
ariilor naturale protejate, inclusiv a 
siturilor Natura 2000; 
•Monitorizarea şi evaluarea stării 
de conservare a speciilor şi 
habitatelor de importanţă 
comunitară; 
•Reducerea efectelor presiunilor 
hidromorfologice la nivelul 
cursurilor de apă în vederea 
protecţiei biodiversităţii (pasaje de 
trecere a ihtiofaunei pentru 
lucrările de barare transversală a 
cursului de apă, restaurarea 
zonelor umede, restaurarea albiei şi 
a reliefului din lunca inundabilă a 
corpurilor de apă, etc.); 
•Crearea şi menţinerea 
coridoarelor ecologice, crearea şi 
menţinerea coridoarelor de 
migraţie a speciilor, conservarea 
conectivităţii şi funcţionalităţii 
ecologice, menţinerea şi/sau 
îmbunătăţirea conectivităţii pentru 
reţeaua de arii protejate, inclusiv a 
reţelei Natura 2000; 
•Alte tipuri de măsuri similare, 
conform planurilor de 
management. 

gradului‐de‐protectie‐si‐
conservare‐a‐biodiversitatii/ 
 

Mecanismul 
Financiar SEE 
2014-2021: 
Apelul pentru 
Restaurarea și 
revitalizarea 
monumentelor 
istorice 
 
! se pot depune 
maxim 2 proiecte 
în calitate de 
solicitant 

OBIECTIVUL PROGRAMULUI 
Scopul programului RO-CULTURA îl 
reprezintă consolidarea dezvoltării 
economice și sociale prin cooperare 
culturală, antreprenoriat cultural și 
managementului patrimoniului 
cultural. 
 
 
ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE 
1.Restaurarea monumentelor 
istorice, respectiv a obiectivelor cu 
statut de monument istoric în care 
funcționează sau vor funcționa 
după finalizarea restaurării: muzee, 
arhive, biblioteci, centru sau spații 
artistice și culturale, teatre, 
cinematografe, opere, săli de 
concerte, alte organizații de 
spectacole, instituții de patrimoniu 
filmografic și alte infrastructuri, 
organizații și instituții artistice și 
culturale similare; 
2.Revitalizarea / punerea în valoare 
a obiectivelor restaurate, prin 
implementarea planului de 
valorificare a monumentului istoric, 
prin următoarele tipuri de activități: 
-activități ce vizează promovarea 
patrimoniului cultural mobil; 

VALOAREA 
GRANTULUI 
între 200.000 Euro 
și 2.000.000 Euro 
 
 
CONTRIBUȚIA 
BENEFICIARULUI 
Nespecificat (intră 
sub incidența 
schemei de ajutor de 
stat) 

INFORMAȚII CALENDAR 
08.10.2019, ora 16:00. 
 
 
WEBSITE 

https://www.ro-
cultura.ro/apeluri/management-
patrimoniu/lansare-apel-1-
1?fbclid=IwAR2MgbXZ69ld-
3w1KqO91vQVo2wFF835YZS1UE
6K4wYqndmh3K_ERwkNHzA 
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-activități ce vizează promovarea 
patrimoniului imaterial sub toate 
formele lui, inclusiv obiceiurile 
populare și artizanatul; 
-activități de educație culturală și 
artistică, precum și promovarea 
înțelegerii importanței pe care o au 
protejarea și promovarea 
diversității formelor de expresie 
culturală prin programe 
educaționale și de sporire a 
sensibilizării publicului, inclusiv prin 
utilizarea noilor tehnologii; 
-activități de scriere, editare, 
producție, distribuție, digitizare și 
publicare a operelor muzicale și 
literare, inclusiv a traducerilor; 
-organizarea de evenimente 
culturale, cum ar fi festivalurile, 
expozițiile și alte activități similare; 
-schimb de experiență, know-how 
și bune practici în sectoarele 
culturale și creative cu entități din 
statele donatoare; 
-inițiative ce vizează mobilitatea 
artiștilor/profesioniștilor din 
sectoarele culturale și creative 
și/sau a lucrărilor acestora; 
-dezvoltarea sau actualizarea 
competențelor și abilităților 
artiștilor și profesioniștilor activi în 
sectoarele culturale și creative, 
adaptate unui mediu în continuă 
schimbare; 
-dezvoltarea de noi produse și 
servicii culturale și introducerea lor 
pe piață; 
-promovarea diversității culturale; 
-implementarea de inițiative 
antreprenoriale inovatoare în 
sectorul cultural care să contribuie 
la dezvoltarea locală a 
comunităților; 
-susținerea dezvoltării locale prin 
abordări interdisciplinare; 
3.Activități de instruire formală și 
non-formală, mentorat, job 
shadowing etc. destinate 
dezvoltării profesionale a 
membrilor echipei de proiect, 
precum și instruire vocațională. 


