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

 

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 
25 mai 2020 
 
 
http://proiecte.pmu.r
o/web/guest/rose/inf
ormatii  
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Creșterea 
gradului de 
protecție și 
conservare a 
biodiversității și 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate -Apel 
B (PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTUR 
Ă 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, prin 
obiectivele B, C și F ale acesteia. 
 
Activități eligibile: 
 

- Elaborarea planurilor de management/ 
seturilor de măsuri de conservare/ planurilor 
de acțiune pentru ariile natural protejate 
(inclusive cele situate în mediul marin) și 
pentru speciile de interes comunitar 
neacoperite de proiectele finanțate din alte 
programe: 
 

- Studii (inclusive socio-economice) de 
fundamentare a planurilor de management/ 
măsurilor de conservare elaborate/ revizuite 
prin proiectele propuse în cadrul acestei 
sesiuni; 

- Studii de inventariere și cartare a speciilor 
sălbatice de interes comunitar, în vederea 
menținerii/ îmbunătățirii stării de conservare a 
speciilor și habitatelor de importanță 
comunitară; 

- Studii ale mediului abiotic ce influențează 
speciile și habitatele de interes comunitar; 

- Studii de evaluare a activităților cu potential 
impact antropic ce afectează speciile și 
habitatele de interes comunitar; 

- Elaborarea măsurilor de 
management/conservare pentru menținerea/ 
îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și 
habitatelor de interes comunitar; 

- Elaborarea metodologiilor și protocoalelor de 
monitorizare a stării de conservare, inclusiv 
planuri de pază pentru habitatele afectate de 
activități antropice etc.; 

- Activități de educație și creștere a gradului de 
conștientizare cu privire la conservare și 
îmbunătățirea stării de conservare; 

- Alte activități specific necesare elaborării 
planurilor de management/ acțiune pentru 
speciile de interes comunitar. 

Valoarea grantului 
Maxim 5.000.000 
euro/ proiect 
 
Contribuția 
beneficiarului – 0% 

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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Elaborarea 
planurilor de 
management/set
urilor de măsuri 
de conservare / 
planurilor de 
acţiune pentru 
ariile naturale 
protejate 
(inclusiv cele 
situate în mediul 
marin) şi pentru 
speciile de 
interes 
comunitar 
neacoperite de 
proiectele 
anterioare 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTUR
A MARE, AP 4, 
O.S. 4.1) 

Obiectivul programului: 
 
Creşterea gradului de protecţie şi conservare a 
biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor 
degradate 
 
Activități eligibile: 
 
Elaborarea planurilor de management/ seturilor 
de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune 
pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele 
situate în mediul marin) şi pentru speciile de 
interes comunitar care nu sunt finanțate în 
cadrul altor programe (prevăzute în OUG nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice, cu modificările 
ulterioare) 

Valoarea grantului 
Maxim 5.000.000 
euro/ proiect 
 
Contribuția 
beneficiarului – 0% 

Termen limită de 
depunere: 
31 decembrie 2021 
 
http://mfe.gov.ro/poi
m-ghidul-pentru-
accesarea-fondurilor-
pentru-elaborarea-
planurilor-de-
management-
seturilor-de-masuri-
de-conservare-
planurilor-de-
actiune-pentru-ariile-
naturale-protejate-si-
pentru-speciile-de-in/ 
 

 


