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UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI ÎN LUNA DECEMBRIE 2021 
 
 

PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL PROGRAMULUI /  
ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE 

VALOAREA 
GRANTULUI / 
CONTRIBUȚIA 

BENEFICIARULUI 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELOR / 
WEBSITE-UL 

PROGRAMULUI 
Creșterea gradului de 
protecție și conservare 
a biodiversității și 
refacerea ecosistemelor 
degradate - Apel B  
 
PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURĂ 
MARE, AP 4, OS 4.1 
 
Universitatea poate 
avea doar calitatea 
de partener! 

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: 
• Măsuri pentru menţinerea si 
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 biodiversitatii (pasaje de trecere 
a faunei pentru lucrările de barare transversală a 
cursului de apă acolo unde planurile de 
management a ariei naturale protejate prevede 
acest aspect, cu condiția ca funcționalitatea 
acestora să fie monitorizată pe durata de 
sustenabilitate a proiectului în vederea atingerii 
obiectivului de protecție a biodiversității, 
restaurare a zonelor umede, restaurare a albiei şi 
a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, 
etc.); aceste lucrări vor fi eligibile doar dacă planul 
de management al ariei naturale protejate prevede 
această măsură specifică pentru cursul de apă 
respectiv; 
• Reconstrucţia ecologică a unor habitate 
forestiere de interes comunitar; 
• Reconstrucţia ecologica şi managementul 
adecvat al unor habitate de pajisti de interes 
comunitar; 

Valoarea 
grantului:  

Maxim 10.000.000 
euro/ proiect 

Contribuția 
beneficiarului: 0% 

Termen limită de 
depunere: 
31 decembrie 2021 
 
Prelungit prin Ordin 
MIPE 1335/24.11.2021, 
31 iulie 2022 
 
 
http://mfe.gov.ro/poim-
175-milioane-euro-pentru-
protectia-si-conservarea-
biodiversitatii-si-refacerea-
ecosistemelor-degradate/ 

 

http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
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• Crearea şi menţinerea coridoarelor 
ecologice, crearea si menţinerea coridoarelor de 
migraţie a speciilor, conservarea conectivitatii şi 
funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau 
imbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii 
protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000; 
• Măsuri de restaurare a zonelor de 
retenţie, măsuri naturale de retenţie a apei prin 
schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a 
terenurilor în agricultură, respectiv managementul 
pădurilor; 
• Infrastructura necesară pentru asigurarea 
bazei genetice pentru speciile din ariile protejate, 
inclusiv echipamentele necesare stocării de probe 
genetice; 

• Elaborarea documentelor pregătitoare 
necesare implementării măsurilor de conservare: 
studii de fezabilitate, documentaţia necesară 
eliberării avizelor şi acordurilor de mediu, 
proiectele tehnice, a detaliilor de execuţie, planuri 
de gestiune, amenajamente în vederea construirii 
şi întreţinerii ulterioare a lucrării, studiu de 
evaluare a impactului (EIA), studiu de evaluare 
adecvata (EA), studii suport necesare elaborarii 
documentaţiei de gospodărire a apelor 

(hidrologice, hidrogeologice, etc.), studii necesare 
documentaţiei tehnice pentru autorizarea de 
construire (studii de arhitectură, geotehnice, etc), 
studiu de împădurire, studii suport pentru planuri 
urbanistice (topografie, cadastru, etc), orice alte 
studii sau actitivităţi necesare implementării 
măsurilor de conservare; Atentie! Toate aceste 
activități se derulează înainte de depunerea 
proiectului și nu ca proiect distinct; 
• Activităti de educatie si creşterea gradului 
de conştientizare cu privire la conservarea şi 
îmbunătăţirea stării de conservare, cu respectarea 
regulilor de completare a bugetului (remunerarea 
prestațiilor artistice nu este eligibilă); 
• Revizuirea planului de 
management/acțiune, dacă este o etapă 
cronologică subsecventă măsurilor din planurile 
propuse spre implementare (ca parte a proiectului 
ce conține acțiuni de tip B, nu doar ca acțiune 
distinctă); 
• Alte tipuri de măsuri similare celor 
enumerate anterior, care sunt conform p 

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 neacoperite 
de proiectele anterioare  
 
PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 

Obiectivul programului: 
Creșterea 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/poim-
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/ 
 

http://mfe.gov.ro/poim-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/
http://mfe.gov.ro/poim-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/
http://mfe.gov.ro/poim-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/
http://mfe.gov.ro/poim-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/
http://mfe.gov.ro/poim-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/
http://mfe.gov.ro/poim-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/
http://mfe.gov.ro/poim-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/
http://mfe.gov.ro/poim-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/
http://mfe.gov.ro/poim-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/
http://mfe.gov.ro/poim-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/
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INFRASTRUCTURA 
MARE, AP 4, O.S. 4.1 

 

Programul RO–Mediu, 
Adaptare la Schimbările 
Climatice și Ecosisteme 
 
Fondul pentru Relații 
Bilaterale 
 

Obiectivul acestui fond este  de a facilita stabilirea 
de parteneriate bilaterale între entitățile eligibile 
din statele donatoare Islanda, Principatul 
Liechtenstein și Regatul Norvegiei și România ca 
stat beneficiar cu intenția de a pregăti cereri 
comunie de finanțare pentru apelurile de proiecte 
ce urmează a fi lansate în cadrul programului RO-
Mediu 
Prezentul apel pentru propuneri de aplicații în 
cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale vizează 
sprijinirea identificării de parteneriate pentru 
dezvoltarea proiectelor în parteneriat cu entități 
din Statele Donatoare în cadrul programului RO-
Mediu. 
Un aplicat poate primi sprijin financiar în cadrul 
Fondului pentru Relații Bilaterale doar o singură 
dată. 

Bugetul apelului: 
50.000 euro 
 
Contribuția 
beneficiarului: 0% 
 
Sumă forfetară 
acordată pentru 
deplasări: 
 1260 euro 

pentru 
deplasarea în 
Norvegia din 
România 

 1635 euro 
pentru 
deplasarea în 
Islanda din 
România 

 1025 euro 
pentru 
deplasarea în 
Liechtenstein 
din România 

 1280 euro 
pentru 
deplasarea în 
România din 
Statele 
Donatoare 

Sumele sunt 
calculate pentru 3 
zile întregi. Sumele 
forfetare se acordă 
pentru o zi întreagă 
și nu pentru 
fracțiuni de timp. 

Termen limită de 
depunere:  
01 ianuarie 2022 
 
https://www.eeagrants.ro/
apeluri?filtru_status=&filtr
u_program=118&filtru_apl
icant= 

Sprijin pentru măsurile 
de informare privind 
politica de coeziune a 
UE 
 
Uniunea Europeană – 
DG Politică Regională și 
Urbană 

Obiectivele specifice: 
- Promovarea și încurajarea unei mai bune 

înțelegeri a rolului politicii de coeziune în 
sprijinirea tuturor regiunilor UE, 

- Creșterea gradului de informare cu privire 
la proiectele finanțate de UE, în special 
prin intermediul politicii de coeziune, și cu 
privire la impactul lor asupra vieții 
cetățenilor, 

- Diseminarea informațiilor și încurajarea 
unui dialog deschis cu privire la politica de 
coeziune, la rezultatele sale, la rolul său 
în realizarea priorităților politice ale UE și 
la viitorul acesteia, 

- Încurajarea participării civice în ceea ce 
privește chestiunile legate de politica de 
coeziune și promovarea participării 
cetățenilor la procesul de stabilire a 
priorităților pentru viitorul acestei politici. 

Valoarea 
grantului: max. 
300.000 EUR 
 
Grantul va fi definit 
prin aplicarea unei 
rate maxime de 
cofinanțare de 80% 
costurilor eligibile 
suportate efectiv și 
declarate de 
beneficiar și de 
entitățile afiliate ale 
acestuia. 

Termen limită de 
depunere: 11.01.2022 
 
https://ec.europa.eu/regio
nal_policy/en/newsroom/f
unding-opportunities/calls-
for-proposal/ 

Programul de Granturi 
pentru finanțarea 
proiectelor din domeniul 
educației 
 

Scopul: Încurajarea organizațiilor non-
guvernamentale și instituțiilor de învățământ să 
dezvolte și să implementeze proiecte care 
contribuie la îmbunătățirea calității procesului 
educațional. 

 
 

Apel lunar, Termen 

limită de depunere Iulie 
2022 

https://www.eeagrants.ro/apeluri?filtru_status=&filtru_program=118&filtru_aplicant=
https://www.eeagrants.ro/apeluri?filtru_status=&filtru_program=118&filtru_aplicant=
https://www.eeagrants.ro/apeluri?filtru_status=&filtru_program=118&filtru_aplicant=
https://www.eeagrants.ro/apeluri?filtru_status=&filtru_program=118&filtru_aplicant=
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
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Fundața Nouă ne pasă  https://www.nouanepasa.r
o/granturi 

Citizens, Equality, 
Rights and Values 
Programme (CERV)  

Promote capacity 
building and awareness 
on the EU Charter of 
Fundamental Rights 
and activities on 
strategic litigation 
relating to democracy, 
the rule of law and 
fundamental rights 
breaches (CERV-2022-
CHAR-LITI)  

This call will protect, promote and raise 
awareness of rights by providing financial support 
to civil society organisations which are active at 
local, regional, national and transnational level in 
promoting and cultivating those rights, thereby 
also strengthening the protection and promotion 
of Union values and respect for the rule of law 
and contributing to the construction of a more 
democratic Union, democratic dialogue, 
transparency and good governance.  

Activities: 

•  capacity building and awareness raising 
activities aiming to increase the knowledge and 
the use of the EU Charter;  

•  facilitating cooperation between key actors in 
enforcing the Charter, such as civil society 
organisations, National Human Rights 
Institutions, Equality bodies, Ombuds Institutions 
and Member State authorities (at national, 
regional and local level);  

•  training and train-the-trainer activities for 
professionals (such as experts, lawyers and legal 
advisers, communicators, policy and advocacy 
advisers), including through operational guidance 
and learning tools;  

•  mutual learning, exchange of good practices, 
development of working and learning methods, 
including mentoring programmes that may be 
transferable to other countries; 

•  analytical activities, such as data collection, 
when relevant disaggregated by sex, and 
research, and the creation of tools or data bases 
(e.g. thematic databases of jurisprudence);  

·  communication activities, including 
dissemination of information and awareness 
raising about rights and redress mechanisms, 
relevant to the priorities of the call.  

Project budget 
(maximum grant 
amount): are 
expected to range 
between EUR 75 
000 - No limit.  

The costs will be 
reimbursed at the 
funding rate fixed in 
the Grant 
Agreement (90%).  

 

 

https://ec.europa.eu/info/f
unding-
tenders/opportunities/port
al/screen/opportunities/to
pic-details/cerv-2022-
char-liti;callCode=CERV-
2022-CHAR-
LITI;freeTextSearchKeywo
rd=;matchWholeText=true
;typeCodes=1;statusCode
s=31094501,31094502,31
094503;programmePerio 
 

Deadline: 24 February 
2022 – 17:00:00 CET 
(Brussels)  

 

Programul Operațional 
Capacitate 
Administrativă  

Cererea de Proiecte 
16/2021 – regiuni mai 
puțin dezvoltate 

 

Universitatea poate 
avea doar calitatea 
de partener! 

 

Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și 
măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul 
administrației publice locale din regiunile mai 
puțin dezvoltate 

Tipuri de acţiuni orientative: 

A. Planificare strategică și financiară 
B. Sprijinirea introducerii de 

instrumente, procese de 
management la nivel local 

C. Simplificarea procedurilor 
administrative și reducerea 
birocrației pentru cetățeni 

D. Retro-digitalizarea documentelor din 
arhivă 

E. Dezvoltarea abilităților 

Bugetul este de la 
200.000 lei pana la 
4.625.000,00 lei în 
funcție de 
rezultatele asumate 
conform tabelului 
din Subsecțiunea 
3.1  

Cererile de finanțare se vor 
depune, exclusiv prin 
aplicația MySMIS2014, 
până la data de 11 
februarie 2022, ora 
23.59. 
 

http://www.poca.ro/anunt
uri/cererea-de-proiecte-
nr-cp-16-2021-mysmis-
poca-972-2-1-pentru-
regiunile-mai-putin-
dezvoltate/  

Apel de proiecte pentru 
promovarea participării 
tinerilor la tranziția 
justă – EUTeens4Green 

Activitățile necesare pentru obținerea rezultatelor 
preconizate din prezenta cerere de propuneri; 
sprijin financiar acordat părților terțe; analize; 
acțiuni de sensibilizare și de difuzare. Sprijinul 

Maximum 
1.000.000 euro 
Comisia 
preconizează că va 

31 ianuarie 2022 
https://ec.europa.eu/regio
nal_policy/en/newsroom/n

https://www.nouanepasa.ro/granturi
https://www.nouanepasa.ro/granturi
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=CERV-2022-CHAR-LITI;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=CERV-2022-CHAR-LITI;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=CERV-2022-CHAR-LITI;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=CERV-2022-CHAR-LITI;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=CERV-2022-CHAR-LITI;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=CERV-2022-CHAR-LITI;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=CERV-2022-CHAR-LITI;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=CERV-2022-CHAR-LITI;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=CERV-2022-CHAR-LITI;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=CERV-2022-CHAR-LITI;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=CERV-2022-CHAR-LITI;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=CERV-2022-CHAR-LITI;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-nr-cp-16-2021-mysmis-poca-972-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-nr-cp-16-2021-mysmis-poca-972-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-nr-cp-16-2021-mysmis-poca-972-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-nr-cp-16-2021-mysmis-poca-972-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-nr-cp-16-2021-mysmis-poca-972-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-nr-cp-16-2021-mysmis-poca-972-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/18-11-2021-call-for-proposals-promoting-youth-participation-in-just-transition-euteens4green
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/18-11-2021-call-for-proposals-promoting-youth-participation-in-just-transition-euteens4green


5 
 

acordat prin grant per proiect nu trebuie să 
depășească valoarea de 10.000 euro. 

finanța o 
propunere. 

ews/2021/11/18-11-2021-
call-for-proposals-
promoting-youth-
participation-in-just-
transition-euteens4green  

Sprijin pentru măsurile 
de informare privind 
politica de coeziune a 
UE 

Încurajarea participării civice în ceea ce privește 
chestiunile legate de politica de coeziune și 
promovarea participării cetățenilor la procesul de 
stabilire a priorităților pentru viitorul acestei 
politici. • Măsurile trebuie să fie puse în aplicare 
în cadrul UE la nivel local, regional, multiregional 
și național sau la nivelul mai multor state 
membre. • Propunerile trebuie să includă una sau 
mai multe activități și instrumente cu caracter 
inovator pentru a îndeplini obiectivele, a acoperi 
temele și a se adresa publicului țintă. • Măsurile 
impuse de lege sau în cadrul unor contracte 
specifice de servicii publice (în cazul entităților 
publice) nu sunt eligibile. 

Maximum 300.000 
euro 

Contribuție 
beneficiar: 
Minimum 20% 

11 ianuarie 2022 

https://ec.europa.eu/regio
nal_policy/en/newsroom/f
unding-opportunities/calls-
for-proposal/  
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