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CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ȘI GUVERNAMENTALE CARE AR PUTEA FI ACCESATE DE UBB ÎN ANUL 
2020/ LUNA IANUARIE 

 

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.r
o/web/guest/rose/inf
ormatii  

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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Comisia 
europenă 
 
Justice 
Programme  
 
Drugs Policy 
Initiatives 
 
JUST-2019-AG-
DRUGS 
 
Supporting 
Initiatives in the 
field of drugs 
policy 

Eligibility of aplicants: 
The following entities can apply as lead 
applicants and co-applicants: 
- public bodies; 
- non-profit-making private entities; 
 
Eligible activities: 

- analytical activities, such as data collection, 
development of common 

- methodologies, surveys, research activities, 
evaluations, workshops, experts meetings; 

- training activities, such as staff exchanges, 
workshops, seminars, train-the-trainer; 

- events, online trainings; 
- mutual learning, cooperation,  awareness-

raising and dissemination activities, such as 
identification and exchange of good practices, 
peer reviews, conferences, seminars, 
information campaigns, publications, ICT 
systems and tools; 

- networking activities. 
 
 
 

BUDGET AVAILABLE 
The total budget 
earmarked for the co-
financing of projects 
under this call for 
proposals is 
estimated at  
EUR 2 375 000. 
The Commission 
reserves the right not 
to distribute all the 
funds available. 
 
Co-financing means 
that the resources 
which are necessary to 
carry out the action 
may not be entirely 
provided by the EU 
grant. 
Co-financing of the 
action may take the 
form of: 
- the Beneficiary's own 
resources, 
- income generated by 
the action, 
- financial contributions 
from third parties. 

Deadline for 
submitting 
Applications 
 
29 January 2020 – 
17:00 
(Brussels Time) 
 
https://ec.europa.eu/
research/participants
/data/ref/other_eu_p
rog/justice/wp-
call/justdrugs_call-
proposals_ag-
19_en.pdf 

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

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 
 
Activități eligibile: 

- 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.). 

Valoarea grantului 
Maxim 10.000.000 
euro/ proiect 
 
Contribuția 
beneficiarulu -
Variabilă 

Termen limită de 
depunere: 
31 decembrie 2021 
 
 
http://mfe.gov.ro/poi
m-175-milioane-
euro-pentru-
protectia-si-
conservarea-
biodiversitatii-si-
refacerea-
ecosistemelor-
degradate/ 
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