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CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ȘI GUVERNAMENTALE CARE AR PUTEA FI ACCESATE DE UBB ÎN ANUL 

2019/ LUNA OCTOMBRIE 
 

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/informatii  

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose/informatii
http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose/informatii
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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/informatii  

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose/informatii
http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose/informatii
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Creșterea gradului 
de protecție și 
conservare a 
biodiversității și 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate -Apel 
B(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURA 
MARE, AP 4, OS 4.1) 

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 
 
 
Măsuri pentru menţinerea şi 
îmbunătăţirea stării de conservare 
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 

Maxim 10.000.000 
euro/ proiect 

Perioada de depunere:23 
septembrie 2019 –31 decembrie 
2021 
 
http://mfe.gov.ro/poim-175-
milioane-euro-pentru-protectia-
si-conservarea-biodiversitatii-si-
refacerea-ecosistemelor-
degradate/  
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