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FINANŢAT
OR 

PROGRAM 
DE 

FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI ELIGIBILI/ 
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELOR 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTA

RE/ 
WEBSITE-UL 
PROGRAMUL

UI 

Uniunea 
Europeană 

(FSE) 
 

şi 
 

Guvernul 
României 

POS DRU - 
Programul 
Operaţional 

Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 

Umane 
 

AP 1 
„Educația  şi 

formarea 
profesională în 

sprijinul 
creşterii  

economice şi 
dezvoltării 
societății 
bazate pe 

cunoaştere” 
 

DMI 1.1  
Acces la 
educaţie şi 
formare 
profesională 
iniţială de 
calitate 

Obiectivele 
operaționale ale 
acestui DMI sunt:  

 Dezvoltarea de 
mecanisme şi 
instrumente 
pentru asigurarea 
accesului la 
educaţie de 
calitate şi la 
competenţe cheie 
şi profesionale 
pentru toţi; 

 Dezvoltarea 
serviciilor de 
orientare şi 
consiliere şcolară, 
mediere şcolară 
şi a altor servicii 
şi instrumente 
alternative care 
să sprijine 
creşterea 
participării la 
educaţie şi 
formare 
profesională 

Solicitanţi eligibili: 
 Ministerul Educaţiei 
Naționale; 
 Agenţii, structuri, şi 
alte organisme aflate 
în subordinea/ 
coordonarea MEN şi 
alte organisme publice 
cu atribuţii în domeniul 
educaţiei şi formării 
profesionale; 
 Inspectorate şcolare 
judeţene şi instituţii 
afiliate/subordonate/coor
donate; 
 
Parteneri eligibili: 
 Furnizori de servicii de 
orientare, consiliere, 
mediere şcolară şi servicii 
alternative,publici şi 
privaţi; 
 Parteneri sociali din 
învăţământul 
preuniversitar (ex. 
organizaţii sindicale); 
 ONG-uri; 

Durata de 
implementare a unui 
proiect va fi cuprinsă 
între: 
minim 6 luni şi maxim 
18 luni. 
 
Activităţi eligibile: 

 Elaborarea/actualizar
ea/revizuirea/testarea/i
mplementarea de 
metodologii, 
instrumente şi proceduri 
pentru managementul şi 
asigurarea calităţii, 
managementul 
educaţional, evaluare şi 
acreditare, 
descentralizare, 
examinarea şi evaluarea 
elevilor, inspecţie 
şcolară, inclusiv 
construcţia/actualizarea 
şi implementarea de 
sisteme de indicatori de 
referinţă etc.; 
 Dezvoltarea/ 

Minim 
echivalentul 

în lei a  
€ 500.000  

 
şi 
 

Maxim  
€ 3.000.000 

 

2% pentru: 
 instituţii publice 

finanţate 
integral din 
venituri proprii 
sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale,  
ordonatori de 
credite ai 
bugetului local şi 
beneficiari entităţi 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 

 entităţi publice 
locale finanţate 
integral din 
venituri proprii 
şi/sau 
finanţateparţial de 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de  
 

1 iulie 2013 
ora 10  

 
până la data de  

 
14 august 

2013 ora 16 

http://www.fs
eromania.ro/i
mages/doc201
3/ghid1_1s.pd

f 
 

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_1s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_1s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_1s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_1s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_1s.pdf
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Cerere de 
propuneri de 

proiecte 
strategice 

 
„Educaţia 

iniţială, primul 
pas în cariera 
profesională”  

 

precum şi 
îmbunătăţirea 
performanţelor 
şcolare; 

 Îmbunătăţirea şi 
restructurarea 
sistemului de 
învăţământ 
preuniversitar, 
inclusiv 
asigurarea 
calităţii, 
perfecţionarea 
personalului şi 
promovarea 
inovării. 

 
Operaţiunile 
orientative ale 
acestui DMI sunt: 

 Sprijin pentru 
dezvoltarea şi 
diversificarea 
ofertelor 
educaţionale şi de 
formare 
profesională 
iniţială; 

 Sprijin pentru 
inovare şi pentru 
dezvoltarea 
instrumentelor şi 
mecanismelor 

 Consorţii cu relevanţă 
în domeniul educaţiei şi 
formării profesionale; 
 Institute/centre de 
cercetare-dezvoltare în 
domeniul educaţiei şi 
formării profesionale 
acreditate; 
 Alte organizaţii legal 
constituite care 
desfăşoară activităţi 
relevante în cadrul 
proiectului şi care 
demonstrează că au în 
obiectul de activitate al 
instituţiei şi 
activitatea/activităţile din 
cadrul proiectului pentru 
care au rol de parteneri. 
 

Grup țintă eligibil: 
Pentru proiecte cu 
implementare la nivel 
naţional, multiregional, 
regional cu adresabilitate 
directă la nivelul elevilor – 
minim 4000 elevi, la care 
se pot adăuga şi alte 
categorii de grupuri ţintă 
specificate mai jos, în 
funcţie de specificul 
proiectului; 
Pentru proiecte cu 

implementarea/integrare
a instrumentelor şi 
practicilor de educaţie 
incluzivă, 
crearea/dezvoltarea de 
mecanisme care să 
sprijine creşterea 
accesului şi participării 
la educaţia şi formarea 
profesională iniţială; 
 Dezvoltarea/actualiz
area/îmbunătăţirea/test
area şi implementarea 
instrumentelor de 
orientare şi consiliere, 
precum şi servicii 
conexe; 
 Îmbunătăţirea/furniz
area serviciilor de 
orientare şi consiliere în 
învăţământul 
preuniversitar; 
 Îmbunătăţirea/furniz
area serviciilor de 
mediere şcolară, servicii 
de sprijin şi servicii 
conexe pentru elevi cu 
dizabilităţi, elevi de etnie 
romă şi din mediul rural, 
persoane aparţinând 
altor grupuri 
vulnerabile; 
 Formarea şi 

la bugetele locale; 
  persoane juridice 

de drept privat 
fără scop 
patrimonial. 
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pentru 
îmbunătăţirea 
accesului la 
educaţie şi 
formare 
profesională 
iniţială pentru 
toţi; 

 Dezvoltarea şi 
implementarea 
de instrumente şi 
mecanisme de 
îmbunătăţire a 
învăţământului 
preuniversitar, 
inclusiv acţiuni 
inovatoare şi 
transnaţionale, 
sprijin pentru 
furnizorii de 
educaţie şi pentru 
dezvoltarea 
personalului. 

 Dezvoltarea şi 
implementarea 
sistemului de 
asigurare a 
calităţii în 
învăţământul 
preuniversitar, 
inclusiv 
perfecţionarea 
personalului şi 

implementare la nivel 
naţional, multiregional, 
regional cu adresabilitate 
directă la nivelul 
personalului din sistemul 
naţional de educaţie şi 
formare – minim 1000 
persoane din cadrul 
categoriilor de grupuri 
țintă specificate mai jos, 
la care se pot adăuga şi 
elevi, în funcţie de specificul 
proiectului; 

 Personal cu funcţii de 
conducere, monitorizare, 
evaluare şi control din 
inspectoratele şcolare, 
structuri centrale şi locale 
ale MEN sau aflate în 
coordonarea/subordinea 
acestuia; 
 Personal din sistemul 
naţional de examinare, 
evaluare şi curriculum în 
învăţământul 
preuniversitar; 
 Directori şi membri ai 
consiliilor de administraţie 
ale unităţilor de 
învăţământ; 
 Membri ai consorţiilor 
regionale şi ai partenerilor 
sociali în educaţie; 

perfecţionarea 
persoanelor aparţinând 
grupurilor ţintă (cu 
excepţia grupului ţintă 
„elevi”) în vederea 
elaborării/ actualizării/ 
revizuirii/ testării/ 
implementării de 
metodologii, 
instrumente şi 
proceduri; 
 Dezvoltarea/actualiz
area/îmbunătăţirea/test
area şi implementarea 
standardelor de 
pregătire profesională şi 
a curriculei (inclusiv 
revizuire planuri de 
învăţământ, programe 
şcolare, 
elaborare/revizuire 
auxiliare curriculare, 
elaborare material 
didactic etc.) şi, după 
caz, 
dezvoltarea/actualizarea
/îmbunătăţirea/testarea 
şi implementarea 
standardelor de 
pregătire profesională; 
 Activităţi 
extracurriculare (doar în 
ceea ce priveşte 
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acţiuni 
inovatoare; 

 Sprijin pentru 
dezvoltarea 
serviciilor de 
orientare şi 
consiliere în 
scopul creşterii 
performanţelor 
şcolare şi a 
ratelor de 
tranziţie către 
nivele superioare 
de educaţie. 

 Personalul şi membrii 
comitetelor sectoriale; 
 Personal din centrele 
de asistenţă psiho-
pedagogică şi din centrele 
de resurse educaţionale; 
 Consilieri şcolari; 
 Personal implicat în 
furnizarea de servicii 
alternative în educaţie; 
 Preşcolari/elevi (din 
învăţământul 
preuniversitar, ISCED 0-
4), inclusiv absolvenţi de 
liceu necertificaţi la 
examenul de bacalaureat 
în anii 2011 şi 2012, si 
părinţi/tutori ai acestora. 

educaţia nonformală şi 
informală, în sprijinul 
achiziţiilor de 
competenţe cheie), 
inclusiv acţiuni 
inovatoare; 
 Introducerea şi 
extinderea utilizării TIC 
în activităţile de predare 
şi învăţare, management 
şi planificare în 
învăţământul 
preuniversitar; 
 Dezvoltarea şi 
implementarea 
soluţiilor/instrumentelor 
software pentru 
îmbunătăţirea 
 proceselor şi 
activităţilor 
educaţionale; 
 Realizarea de studii 
şi analize în sprijinul 
dezvoltării şi 
implementării 
instrumentelor/ 
mecanismelor/serviciilor 
pentru managementul 
educaţional, evaluare şi 
acreditare, examinarea 
şi evaluarea elevilor, 
inspecţie şcolară, 
dezvoltare de curricule, 
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 adaptarea la nevoi 
de formare ale 
grupurilor ţintă; 
 Înfiinţarea, 
dezvoltarea şi 
consolidarea de reţele şi 
parteneriate, reţele 
virtuale şi comunităţi de 
practică pentru 
îmbunătăţirea educaţiei 
şi formării profesionale 
iniţiale, inclusiv schimbul 
de bune practici şi 
integrarea acestora, 
vizite de studiu, 
organizarea de 
seminarii, conferinţe; 
 Dezvoltare, 
actualizare şi 
management de baze de 
date în vederea 
asigurării şi 
managementului calităţii 
în învăţământul 
preuniversitar, inclusiv 
pentru corelarea ofertei 
de pregătire cu cerinţele 
pieţei muncii şi 
monitorizarea 
participării la educaţie, 
corelarea şi conectarea 
cu alte baze de date 
relevante; 
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 Organizarea de 
evenimente pentru 
informarea, 
conştientizarea, 
valorificarea şi 
diseminarea informaţiilor 
privind proiectul şi 
rezultatele acestuia; 
 Introducerea unor 
sesiuni/module specifice 
de formare care au ca 
tematică egalitatea de 
gen, egalitatea de 
şanse, nediscriminarea 
şi respectul pentru 
diversitate destinate 
grupurilor ţintă; 
 Integrarea 
principiului dezvoltări 
durabile în instrumentele 
şi metodologiile, 
procesele de predare şi 
instruire şi activităţile 
dezvoltate, în vederea 
creşterii gradului de 
conştientizare asupra 
problemelor de mediu, 
prevenirea poluării etc.; 
 Activităţi inovatoare, 
interregionale şi 
transnaţionale. 
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UI 

Uniunea 
Europeană 

(FSE) 
 

şi 
 

Guvernul 
României 

POS DRU - 
Programul 
Operaţional 

Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 

Umane 
 

AP 1 
„Educația  şi 

formarea 
profesională în 

sprijinul 
creşterii  

economice şi 
dezvoltării 
societății 
bazate pe 

cunoaştere” 
 

DMI 1.2 
Calitate în 
învățământul 
superior 

 
Cerere de 

propuneri de 
proiecte 

strategice  
 

Obiectivele 
operaționale ale 
acestui DMI sunt:  

 dezvoltarea şi 
implementarea 
sistemului 
naţional de 
calificări în 
învăţământul 
superior la nivel 
de sistem, prin 
asigurarea 
cadrului 
funcţional 
necesar 
îmbunătăţirii 
programelor de 
licenţă şi 
masterat în 
conformitate cu 
Cadrul Naţional al 
Calificărilor în 
Învăţământul 
Superior, inclusiv 
prin validarea şi 
certificarea 
învăţării 
anterioare 
corespunzătoare 
învăţământului 

Solicitanţi eligibili: 
 Ministerul Educaţiei 
Naţionale; 
 Agenţii, structuri 
aflate în 
subordinea/coordonar
ea MEN, precum şi alte 
organisme 
publice cu atribuţii în 
domeniul 
învăţământului 
superior la nivel de 
sistem1, inclusiv 
în asigurarea şi 
managementul calităţii 
şi a Cadrului Naţional 
al Calificărilor în 
Învăţământul Superior. 
 

Grup țintă eligibil: 
 Personal implicat în 
elaborarea politicilor în 
învăţământul superior; 
 Experţi în evaluare şi 
acreditare din comisiile de 
asigurare a calităţii în 
învăţământul superior, la 
nivel naţional; 
 Personal implicat în 
dezvoltarea şi 

Durata de 
implementare a unui 
proiect va fi cuprinsă 
între: 
minim 6 luni şi maxim 
18 luni. 
 
Activităţi eligibile: 

 Elaborarea/ 
revizuirea/ testarea/ 
implementarea 
metodologiilor, 
instrumentelor, 
sistemelor de indicatori 
de referinţă, 
procedurilor şi 
mecanismelor de 
asigurare şi 
management al calităţii, 
management 
universitar, evaluare şi 
acreditare etc.; 
 Dezvoltarea, 
actualizarea şi 
managementul bazelor 
de date în vederea 
asigurării şi 
managementului calităţii 
în învăţământul 
superior, inclusiv 

Minim 
echivalentul 

în lei a  
€ 500.000  

 
şi 
 

Maxim  
€ 3.000.000 

 

2% pentru: 
 instituţii publice 

finanţate 
integral din 
venituri proprii 
sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale,  
ordonatori de 
credite ai 
bugetului local şi 
beneficiari entităţi 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 

 entităţi publice 
locale finanţate 
integral din 
venituri proprii 
şi/sau 
finanţateparţial de 
la bugetele locale; 

  persoane juridice 
de drept privat 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de  
 

1 iulie 2013 
ora 10  

 
până la data de  

 
14 august 

2013 ora 16 http://www.fs
eromania.ro/i
mages/doc201
3/ghid1_2s.pd

f 
 

                                                 
1
 Conform HG nr. 536 din 18/05/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu modificările şi completările ulterioare. 

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_2s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_2s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_2s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_2s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_2s.pdf
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„Învăţământ 
superior 
inovativ 

pentru piaţa 
muncii” 

 

superior şi 
completarea 
studiilor cu 
programe 
flexibile finalizate 
cu certificări; 

 extinderea 
oportunităţilor de 
învăţare şi 
promovarea 
inovării în 
învăţământul 
superior; 

 îmbunătăţirea 
managementului 
universitar şi 
creşterea 
capacităţii 
instituţiilor de 
învăţământ 
superior de a 
furniza calificări 
superioare 
adaptate 
cerinţelor în 
schimbare ale 
pieţei muncii; 

 consolidarea 
inovării, 
cooperării şi a 
reţelelor între 
universităţi, 
mediul de afaceri 

managementul calificărilor 
şi Cadrului Naţional al 
 Calificărilor în 
Învăţământul Superior, la 
nivel de sistem; 
 Membri ai 
comisiilor/structurilor de 
conducere din universităţi 
şi facultăţi; 
 Membri ai comisiilor 
de asigurare a calităţii la 
nivel de 
universitate/facultate; 
 Personal implicat în 
dezvoltarea şi 
managementul calificărilor 
la nivel de 
universitate/facultate; 
 Personal implicat în 
dezvoltarea programelor 
de studii universitare; 
 Membri ai partenerilor 
sociali în educaţie; 
 Personal şi membri ai 
comitetelor sectoriale; 
 Studenţi, inclusiv 
studenţi non-tradiţionali. 

 

corelarea şi conectarea 
 cu alte baze de date 
relevante; 
 Elaborarea/ 
revizuirea/ testarea/ 
implementarea 
procedurilor privind 
dezvoltarea şi 
implementarea Cadrului 
Naţional al Calificărilor în 
Învăţământul Superior, 
la nivel de sistem şi de 
instituţie de învăţământ 
superior; 
 Elaborarea/ 
revizuirea/ 
implementarea/ 
validarea şi certificarea 
calificărilor în 
învăţământul superior, 
inclusiv dezvoltarea 
programelor de studii 
aferente cu elementele 
componente ale 
acestora; 
 Dezvoltarea, 
îmbunătăţirea şi 
adaptarea, acreditarea 
şi implementarea 
programelor de studii 
universitare de licenţă şi 
masterat avându-se în 
vedere CNCIS, inclusiv a 

fără scop 
patrimonial. 
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şi centrele de 
cercetare.  

Operaţiunile 
orientative ale 
acestui DMI sunt: 

 Creşterea 
accesului la 
educaţia 
universitară; 

 Dezvoltarea 
învăţământului 
superior bazat pe 
competenţe 
(programe de 
licenţă şi 
masterat); 

 Sprijin pentru 
dezvoltarea 
reţelelor între 
universităţi, 
institute de 
cercetare şi 
companii, pentru 
dezvoltarea 
învăţământului 
superior, 
promovarea 
antreprenoriatului
, formarea 
continuă a 
cercetătorilor, 
stimularea şi 
dezvoltarea 

programelor flexibile de 
studii dezvoltate în urma 
validării şi certificării 
învăţării anterioare 
corespunzătoare 
învăţământului superior; 
 Dezvoltarea de 
curriculum, inclusiv 
dezvoltarea de materiale 
şi instrumente didactice 
şi de învăţare; 
 Realizarea de studii 
şi analize în vederea 
definirii programelor de 
studii şi a unei mai bune 
corelări cu nevoile pieţei 
muncii şi ale societăţii 
bazate pe cunoaştere; 
 Organizarea de 
activităţi în vederea 
creşterii accesului la 
învăţământul superior şi 
o mai bună corelare a 
învăţământului superior 
cu piaţa muncii (ex: 
activităţi de tipul „zilele 
porţilor deschise”, „zilele 
carierei” etc); 
 Îmbunătăţirea 
serviciilor de 
documentare ştiinţifică 
şi bibliotecă în instituţiile 
de învăţământ superior; 
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carierei în 
cercetare. 

 

 Dezvoltarea şi 
furnizarea programelor 
de formare şi de 
perfecţionare pentru 
 persoanele din 
grupul ţintă (cu excepţia 
grupului ţintă 
„studenţi”); 
 Acţiuni pentru 
extinderea 
oportunităţilor de 
învăţare şi facilitarea 
accesului la 
învăţământul superior, 
inclusiv acţiuni 
inovatoare; 
 Dezvoltarea, 
îmbunătăţirea şi 
promovarea 
programelor de studii 
universitare care susţin 
dezvoltarea culturii 
antreprenoriale; 
 Introducerea/extinde
rea utilizării TIC în 
activităţile de 
predare/învăţare, 
management şi 
planificare în 
învăţământul superior, 
inclusiv e-learning; 
 Dezvoltarea şi 
implementarea 
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soluţiilor/instrumentelor 
software pentru 
îmbunătăţirea proceselor 
şi activităţilor 
educaţionale; 
 Introducerea unor 
module/sesiuni specifice 
de instruire în cadrul 
tuturor programelor de 
formare dezvoltate şi 
furnizate privind 
egalitatea de gen, 
egalitatea de şanse şi 
 nediscriminarea 
pentru grupurile ţintă 
specifice acestui DMI; 
 Elaborarea/ 
revizuirea/ 
implementarea în cadrul 
instituţiilor de 
învăţământ superior a 
metodologiilor şi 
procedurilor pentru 
validarea/ recunoaşterea 
învăţării anterioare 
pentru ocupaţii care 
solicită studii 
superioare; 
 Elaborarea, 
implementarea şi 
evaluarea de modele de 
parteneriat şi de reţele 
între universităţi, 
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întreprinderi, centre de 
cercetare, inclusiv 
acorduri de colaborare, 
 transfer de 
informaţii, crearea şi 
utilizarea de baze de 
date, etc.; 
 Înfiinţarea, 
dezvoltarea şi 
consolidarea de reţele, 
inclusiv reţele virtuale, 
parteneriate şi acorduri 
de cooperare între 
universităţi, 
întreprinderi, centre de 
cercetare, la nivel 
regional, naţional şi 
transnaţional, inclusiv 
comunităţi de practică 
pentru dezvoltarea 
învăţământului superior, 
promovarea 
antreprenoriatului; 
 Integrarea 
principiului dezvoltării 
durabile la nivelul 
instrumentelor, 
metodologiilor, 
activităţilor şi proceselor 
din învăţământul 
superior. 
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Uniunea 
Europeană 

(FSE) 
 

şi 
 

Guvernul 
României 

POS DRU - 
Programul 
Operaţional 

Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 

Umane 
 

AP 1 
„Educația  şi 

formarea 
profesională în 

sprijinul 
creşterii  

economice şi 
dezvoltării 
societății 
bazate pe 

cunoaştere” 
 

DMI 1.2 
Calitate în 
învățământul 
superior 

 
Cerere de 

propuneri de 
proiecte de 

grant  
 

„Programe de 
studii mai 

bune pentru 

Obiectivele 
operaționale ale 
acestui DMI sunt:   

 îmbunătățirea 
programelor de 
licență şi 
masterat în 
conformitate cu 
Cadrul Național al 
Calificărilor în 
Învățământul 
Superior, inclusiv 
prin validarea şi 
certificarea 
învățării 
anterioare 
corespunzătoare 
învățământului 
superior  şi 
completarea 
studiilor cu 
programe 
flexibile finalizate 
cu certificări;  

 extinderea 
oportunităților de 
învățare  şi 
promovarea 
inovării în 
învățământul 
superior;   

 consolidarea 
inovării, 

Solicitanţi eligibili: 
 Instituții de 
învățământ superior 
acreditate, publice şi 
private;  
 ONG-uri , inclusiv 
asociațiile studențeşti.  

 
Categoriile de parteneri 
eligibili în cadrul acestei 
cereri de propuneri de 
proiecte pot fi organizații 
similare solicitanților eligibili 
(pe fiecare tip de proiecte în 
parte), precum şi alte 
organizații legal constituite 
care desfăşoară activități 
relevante în cadrul 
proiectului şi care 
demonstrează că au în 
obiectul de activitate al 
instituției şi 
activitatea/activitățile din 
cadrul proiectului pentru 
care au rol de parteneri. 
 
Grup țintă eligibil: 
minim 150 de studenţi 
din programe de studii 
de licenţă sau master, la 
care se pot adăuga şi alte 
categorii de grupuri ţintă 
specificate mai jos, în 

Durata de 
implementare a unui 
proiect va fi cuprinsă 
între: 
minim 6 luni şi maxim 
18 luni 
 
Activităţi eligibile: 

 Elaborarea/ 
revizuirea/ testarea/ 
implementarea  
procedurilor privind 
dezvoltarea  şi 
implementarea Cadrului 
Național al Calificărilor în 
Învățământul Superior, 
la nivel de instituție de 
învățământ superior;   
 Elaborarea/ 
revizuirea/ 
implementarea/ 
validarea  şi certificarea 
calificărilor în 
învățământul superior, 
inclusiv dezvoltarea 
programelor de studii 
aferente cu elementele 
componente ale 
acestora;  
 Dezvoltarea, 
îmbunătățirea şi 
adaptarea, acreditarea 
şi implementarea 

Minim 
echivalentul 

în lei a  
€ 50.000  

 
şi 
 

Maxim  
€ 499.999 

 

2% pentru: 
 instituţii publice 

finanţate 
integral din 
venituri proprii 
sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale,  
ordonatori de 
credite ai 
bugetului local şi 
beneficiari entităţi 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 

 entităţi publice 
locale finanţate 
integral din 
venituri proprii 
şi/sau 
finanţateparţial de 
la bugetele locale; 

  persoane juridice 
de drept privat 
fără scop 
patrimonial. 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de  
 

1 iulie 2013 
ora 10  

 
până la data de  

 
14 august 

2013 ora 16 

http://www.fs
eromania.ro/i
mages/doc201
3/ghid1_2g.pd

f 
 

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_2g.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_2g.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_2g.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_2g.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_2g.pdf
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studenţi şi 
piaţa muncii” 

 
 
 

cooperării şi a 
rețelelor între 
universități, 
mediul de afaceri 
şi centrele de 
cercetare. 
 

Operaţiunile 
orientative ale 
acestui DMI sunt: 

 Creşterea 
accesului la 
educația 
universitară;   

 Dezvoltarea 
învățământului 
superior bazat pe 
competențe 
(programe de 
licență  şi 
masterat);  

 Sprijin pentru 
dezvoltarea 
rețelelor între 
universități, 
institute de 
cercetare  şi 
companii, pentru 
dezvoltarea 
învățământului 
superior, 
promovarea 
antreprenoriatului

funcţie de specificul 
proiectului: 

 Membri ai 
comisiilor/structurilor de 
conducere din universităţi 
şi facultăţi; 
 Personal implicat în 
dezvoltarea şi 
managementul calificărilor 
la nivel de 
universitate/facultate; 
 Personal implicat în 
dezvoltarea programelor 
de studii universitare; 
 Membri ai partenerilor 
sociali în educaţie; 
 Personal şi membri ai 
comitetelor sectoriale; 
 Studenţi, inclusiv 
studenţi non-tradiţionali. 

programelor de studii 
universitare de licență şi 
masterat avându-se în 
vedere CNCIS, inclusiv a  
 programelor flexibile 
de studii dezvoltate în 
urma  validării  şi 
certificării învățării 
anterioare 
corespunzătoare 
învățământului superior;  
 Dezvoltarea de 
curriculum, inclusiv 
dezvoltarea de materiale 
şi instrumente didactice  
 şi de învățare;  
 Realizarea de studii 
şi analize în vederea 
definirii programelor de 
studii şi a unei mai bune 
corelări cu nevoile pieței 
muncii şi ale societății 
bazate pe cunoaştere;  
 Organizarea de 
activități în vederea 
creşterii accesului la 
învățământul superior şi 
o mai bună corelare a 
învățământului superior 
cu piața muncii (ex: 
activități de tipul „zilele 
porților deschise”, „zilele 
carierei” etc);  
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, formarea 
continuă a 
cercetătorilor, 
stimularea  şi 
dezvoltarea 
carierei în 
cercetare. 

 Îmbunătățirea 
serviciilor de 
documentare  ştiințifică  
şi bibliotecă în instituțiile 
de învățământ superior;  
 Dezvoltarea  şi 
furnizarea programelor 
de formare  şi de 
perfecționare pentru 
persoanele din grupul 
țintă (cu excepția 
grupului țintă 
„studenți”);  
 Acțiuni pentru 
extinderea 
oportunităților de 
învățare  şi facilitarea 
accesului la 
învățământul superior, 
inclusiv acțiuni 
inovatoare;  
 Dezvoltarea, 
îmbunătățirea  şi 
promovarea 
programelor de studii 
universitare care susțin 
dezvoltarea culturii 
antreprenoriale;   
 Introducerea/extinde
rea utilizării TIC în 
activitățile de 
predare/învățare, 
management şi 



 

 

 

 

 

 

 

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE 

Adresă: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, birou P22, RO-400084, Cluj-Napoca 
Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 int. 5116, 5483, 5482, Fax:. (00) 40 - 264 - 40.53.79, 

E-mail: fondurieuropene@ubbcluj.ro,  
Web: http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/ 

Pag. 16/81 

FINANŢAT
OR 

PROGRAM 
DE 

FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI ELIGIBILI/ 
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELOR 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTA

RE/ 
WEBSITE-UL 
PROGRAMUL

UI 

planificare în 
învățământul superior, 
inclusiv e-learning;  
 Dezvoltarea şi 
implementarea 
soluțiilor/instrumentelor 
software pentru 
îmbunătățirea proceselor 
şi activităților 
educaționale;  
 Introducerea unor 
module/sesiuni specifice 
de instruire în cadrul 
tuturor programelor de 
formare dezvoltate şi 
furnizate privind 
egalitatea de gen, 
egalitatea de şanse şi 
nediscriminarea pentru 
grupurile țintă specifice 
acestui DMI; 
 Elaborarea/ 
revizuirea/ 
implementarea în cadrul 
instituţiilor de 
învăţământ superior a 
 metodologiilor şi 
procedurilor pentru 
validarea/ recunoaşterea 
învăţării anterioare 
pentru ocupaţii care 
solicită studii 
superioare; 
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 Elaborarea, 
implementarea şi 
evaluarea de modele de 
parteneriat şi de reţele 
între universităţi, 
întreprinderi, centre de 
cercetare, inclusiv 
acorduri de colaborare, 
 transfer de 
informaţii, crearea şi 
utilizarea de baze de 
date, etc.; 
 Înfiinţarea, 
dezvoltarea şi 
consolidarea de reţele, 
inclusiv reţele virtuale, 
parteneriate şi acorduri 
de cooperare între 
universităţi, 
întreprinderi, centre de 
cercetare, la nivel 
regional, naţional şi 
transnaţional, inclusiv 
comunităţi de practică 
pentru dezvoltarea 
învăţământului superior, 
promovarea 
antreprenoriatului; 
 Integrarea 
principiului dezvoltării 
durabile la nivelul 
instrumentelor, 
metodologiilor, 
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activităţilor şi proceselor 
din învăţământul 
superior. 

Uniunea 
Europeană 

(FSE) 
 

şi 
 

Guvernul 
României 

POS DRU - 
Programul 
Operaţional 

Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 

Umane 
 

AP 1 
„Educația  şi 

formarea 
profesională în 

sprijinul 
creşterii  

economice şi 
dezvoltării 
societății 
bazate pe 

cunoaştere” 
 

DMI 1.3 
Formare 

continuă de 
calitate pentru 

progres în 
cariera 

didactică 
 

Cerere de 
propuneri de 

Obiectivele specifice 
ale acestei cereri de 
propuneri de 
proiecte sunt:  

 îmbunătăţirea 
calificării cadrelor 
didactice, 
formatorilor şi a 
altor categorii de 
personal din 
educaţie şi 
formare 
profesională; 

 dezvoltarea 
oportunităţilor de 
carieră şi sprijin 
pentru profesori 
în vederea 
asigurării unui 
înalt nivel de 
calificare a 
cadrelor 
didactice. 

 
Operaţiunile 
orientative ale 
acestui DMI sunt: 

 Formarea iniţială 
şi continuă a 
cadrelor didactice 

Solicitanți eligibili: 
 Ministerul Educaţiei 

Naţionale; 
  Agenţii, structuri 

subordonate sau aflate 
în coordonarea MEN şi 
alte organism publice 
cu atribuţii în formarea 
cadrelor didactice. 

 
Grup țintă eligibil: 
 Personal didactic din 

învăţământ (ISCED 0-3) – 
minim 1000 persoane; 

Durata de 
implementare a unui 
proiect va fi cuprinsă 
între: minim 6 luni şi 
maxim 18 luni. 
 
Activități eligibile: 

 Elaborarea/actualizar
ea/revizuirea/testarea/i
mplementarea 
metodologiilor, a 
procedurilor de 
asigurare a calităţii, 
inclusiv acreditarea şi 
managementul 
programelor de formare 
a cadrelor/personalului 
didactic; 
 Dezvoltarea, 
acreditarea/autorizarea 
şi furnizarea de 
programe de formare şi 
de perfecţionare pentru 
persoanele din grupurile 
ţintă, inclusiv formare la 
distanţă; 
 Dezvoltarea şi 
furnizarea de programe 
de formare în 
parteneriat cu 

Minim 
echivalentul 

în lei a  
€ 500.000  

 
şi 
 

Maxim  
€ 3.000.000 

 

2% pentru: 
 instituţii publice 

finanţate 
integral din 
venituri proprii 
sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale;   

 ordonatori de 
credite ai 
bugetului local şi 
beneficiari entităţi 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 

 entităţi publice 
locale finanţate 
integral din 
venituri proprii 
şi/sau 
finanţateparţial de 
la bugetele locale; 

  persoane juridice 
de drept privat 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de  
 

1 iulie 2013 
ora 10  

 
până la data de  

 
14 august 

2013 ora 16 http://www.fs
eromania.ro/i
mages/doc201
3/ghid1_3s.pd

f 
 

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_3s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_3s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_3s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_3s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_3s.pdf
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proiecte 
strategice 

 
„Formare 

continuă de 
calitate pentru 

progres în 
cariera 

didactică” 

şi a resurselor 
umane din 
educaţie şi 
formare 
profesională 
iniţială, inclusiv 
formare în 
parteneriat cu 
companii; 

  Sprijin pentru 
programe 
integrate de 
mobilitate şi 
reconversie a 
profesorilor către 
activităţi 
nedidactice. 

companiile pentru 
persoanele din grupurile 
ţintă; 
 Dezvoltarea 
curriculumului pentru 
formarea iniţială şi 
continuă a cadrelor 
didactice, inclusiv 
dezvoltarea 
curriculumului pentru 
noi profesii; 
 Introducerea/extinde
rea utilizării TIC în 
formarea personalului 
didactic, didactic auxiliar 
şi a formatorilor, inclusiv 
e-learning; 
 Dezvoltarea şi 
implementarea 
soluţiilor/instrumentelor 
software pentru 
îmbunătăţirea formării 
personalului didactic; 
 Realizarea de studii 
şi analize în vederea 
definirii programelor de 
formare dedicate 
grupurilor ţintă şi a unei 
mai bune corelări cu 
nevoile pieţei muncii şi 
ale societăţii bazate pe 
cunoaştere; 
 Înfiinţarea, 

fără scop 
patrimonial 
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dezvoltarea şi 
consolidarea de reţele, 
parteneriate, inclusiv 
comunităţi de practică, 
parteneriate şi reţele 
virtuale, destinate 
dezvoltării resurselor 
umane din educaţie şi 
formare profesională, 
inclusiv elaborarea de 
proceduri specifice de 
colaborare, transfer de 
informaţii, crearea şi 
utilizarea de baze de 
date, definirea 
activităţilor comune, 
extinderea reţelelor etc.; 
 Schimb de bune 
practici, vizite de studiu, 
organizarea de 
seminarii, conferinţe; 
 Dezvoltarea 
sistemelor de stimulente 
şi de sprijin financiar 
pentru debutul şi 
dezvoltarea carierei 
didactice; 
 Introducerea unor 
sesiuni specifice de 
formare care au ca 
tematică egalitatea de 
gen, egalitatea de şanse 
şi nediscriminarea şi 
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respectarea diversităţii, 
dezvoltarea durabilă şi 
protecţia mediului, 
pentru persoanele din 
grupurile ţintă; 
 Activităţi inovatoare, 
interregionale şi 
transnaţionale. 

Uniunea 
Europeană 

(FSE) 
 

şi 
 

Guvernul 
României 

POS DRU - 
Programul 
Operaţional 

Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 

Umane 
 

AP 1 
„Educația  şi 

formarea 
profesională în 

sprijinul 
creşterii  

economice şi 
dezvoltării 
societății 
bazate pe 

cunoaştere” 
 

DMI 1.5 
Programe 

doctorale şi 
post-doctorale 

în 

Obiectivele specifice 
ale acestei cereri de 
propuneri de 
proiecte sunt:  
  
 îmbunătățirea 

participării, 
creşterea 
atractivității  şi 
motivației pentru 
cariera în  

      cercetare prin 
sprijinirea 
doctoranzilor şi 
cercetătorilor 
pentru creşterea 
implicării în 
activitatea de 
cercetare;  

 sprijinirea 
colaborării dintre 
universități, 
centre de 
cercetare şi 
companii.  

Pentru această cerere de 
propuneri de proiecte 
strategice vor fi 
implementate la nivel  
național, regional, multi-
regional sau sectorial, 
punându-se accent pe 
promovarea proiectelor 
în  parteneriat, inclusiv 
prin  cooperare 
transnațională. 
 
Pentru realizarea 
obiectivelor specifice ale 
acestei cereri de propuneri 
de proiecte strategice, o 
atenție particulară va fi 
acordată dezvoltării 
rețelelor între universități, 
centre de cercetare  şi 
întreprinderi  şi 
consolidării legăturilor 
dintre învățământul 
superior, cercetare şi 
mediul de afaceri.   

Durata de 
implementare a unui 
proiect va fi cuprinsă 
între: 
minim 6 luni şi maxim 
18 luni 
 
Activități eligibile: 
 Elaborarea  şi 

implementarea de noi 
tehnologii, activități  şi 
acțiuni inovatoare în 
cadrul programelor 
doctorale  şi post-
doctorale la nivel de 
instituție de învățământ 
superior organizatoare 
de studii universitare de 
doctorat;  

 Furnizarea de sprijin 
financiar pentru 
doctoranzi, inclusiv 
mobilități interne  şi 
transnaționale, 
intrasectoriale/intersecto

Minim 
echivalentul 

în lei a  
€ 500.000  

 
şi 
 

Maxim  
€ 3.000.000 

 

2% pentru: 
 instituţii publice 

finanţate 
integral din 
venituri proprii 
sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale;   

 ordonatori de 
credite ai 
bugetului local şi 
beneficiari entităţi 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 

 entităţi publice 
locale finanţate 
integral din 
venituri proprii 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de  
 

1 iulie 2013 
ora 10  

 
până la data de  

 
14 august 

2013 ora 16 

http://www.fs
eromania.ro/i
mages/doc201
3/ghid1_5s.pd

f 
 

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_5s.pdf
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sprijinul 
cercetării 

 
Cerere de 

propuneri de 
proiecte 

strategice 
 

„Sprijin pentru 
doctoranzi şi 
cercetători” 

  
Vor fi sprijinite 
inițiativele din 
proiecte care 
vizează la nivel 
individual  şi/sau de 
grup, într-o 
abordare coerentă 
de tipul:  

- asigurarea 
debutului în 
cariera de 
cercetător prin 
activități care să 
implice atât  

- participare 
individuală, cât  
şi echipe de 
cercetare mixte 
(doctoranzi, 
cercetători 
postdoctorali) 

- sprijin financiar 
pentru doctoranzi  
şi cercetători 
postdoctorali 
implicați în 
proiecte 
inovatoare. 

 
Vor fi sprijinite, 
activitățile şi 
proiectele  

 
Solicitanți eligibili: 
 Instituții de 

învățământ superior 
acreditate, 
organizatoare de studii 
universitare de 
doctorat;  

 Institute de 
cercetare/centre de 
cercetare acreditate 
conform legislației 
naționale, inclusiv 
institute de cercetare ale 
Academiei Române cu 
personalitate juridică;  

• Academia Română. 
 
Grup țintă eligibil: 
Minimum 100 de 
doctoranzi cu frecvență, 
înmatriculați la doctorat în 
anul I de studii universitare 
de doctorat pentru anii 
2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014, în domeniile de 
studii universitare de 
doctorat eligibile în cadrul 
acestei Cereri de propuneri 
de proiecte și care nu au 
mai beneficiat anterior de 
sprijin financiar prin 
proiecte de burse doctorale 

riale;  
 Sprijinirea cercetătorilor 

pentru a se implica în 
cercetarea post-
doctorală, inclusiv burse 
şi mobilități interne şi 
transnaționale, 
intrasectoriale/intersecto
riale;  

 Diversificarea formelor 
de pregătire pentru 
doctoranzi și cercetători 
post-doctoranzi;  

 Activități de tutorat  şi 
îndrumare pentru 
doctoranzi, cercetători 
post-doctoranzi pe 
parcursul programului 
doctoral/post-doctoral;  

 Sprijin financiar pentru 
participarea tinerilor  
doctoranzi  şi a 
cercetătorilor post-
doctoranzi la conferințe, 
seminarii internaționale 
legate de obiectul 
cercetării;  

 Crearea  şi dezvoltarea 
de rețele, parteneriate  
şi cooperare între 
universități, 
întreprinderi, centre de 
cercetare la nivel 

şi/sau 
finanţateparţial de 
la bugetele locale; 

  persoane juridice 
de drept privat 
fără scop 
patrimonial. 
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care urmăresc 
exclusiv 
operațiuni:   
  
 Sprijinirea 

programelor 
doctorale  şi 
post-doctorale 
prin dezvoltarea 
conținuturilor  
inovatoare, 
inclusiv prin 
dezvoltarea 
abilităților 
manageriale ale 
cercetătorilor în  
vederea 
promovării 
valorificării 
rezultatelor 
cercetării în 
activități 
economice;  

 Sprijin pentru 
doctoranzi şi 
cercetători în 
vederea 
participării la 
programe 
doctorale şi la 
activități de 
cercetare post-
doctorală, 

finanțate în cadrul DMI 1.5.  
 și 
Minimum 30 de 
cercetători, conform 
legislației în vigoare, care 
dețin titlul ştiințific de 
doctor începând cu 1 
ianuarie 1999,  și care nu 
au mai beneficiat anterior 
de sprijin financiar prin 
proiecte de burse 
postdoctorale finanțate în 
cadrul DMI 1.5. 

regional, național şi 
european;  

 Înființarea, dezvoltarea 
şi consolidarea de 
rețele, parteneriate, 
inclusiv parteneriate şi 
rețele virtuale, destinate 
îmbunătățirii 
programelor doctorale  
şi postdoctorale, inclusiv 
elaborarea de proceduri 
specifice de colaborare, 
transfer de informații, 
crearea  şi utilizarea de 
baze de date, definirea 
activităților comune, 
extinderea rețelelor etc.;  

 Monitorizarea  şi 
evaluarea rezultatelor 
sprijinului financiar 
acordat doctoranzilor  şi 
cercetătorilor 
postdoctoranzi, precum  
şi a mobilităților interne  
şi transnaționale, 
intrasectoriale/intersecto
riale;  

 Dezvoltarea şi  
implementarea 
instrumentelor şi 
soluțiilor software 
pentru programele de 
studii/cercetare 
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inclusiv prin 
dezvoltarea 
cooperării  
transnaționale şi 
mobilității. 

doctorale şi post-
doctorale;  

 Schimburi şi abordare 
integrată a bunelor 
practici, vizite de studiu, 
organizarea de  
seminarii, conferințe;  

 Introducerea de sesiuni 
specifice de formare 
care au ca tematică 
egalitatea de gen, 
egalitatea de şanse, 
nediscriminarea şi 
respectarea diversității, 
dezvoltarea durabilă şi 
protecția mediului 
pentru grupurile țintă;  

 Introducerea unor 
sesiuni/module specifice 
privind managementul 
cercetării în programele 
de pregătire pentru 
grupurile țintă;  

 Sprijin acordat 
doctoranzilor şi 
cercetătorilor pentru 
întărirea capacității de 
publicare ştiințifică, 
inclusiv prin analize 
bibliometrice; 

 Activități inovatoare, 
interregionale  şi 
transnaționale, destinate 
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susținerii caracterului 
interdisciplinar în 
programele  de 
formare/cercetare 
doctorale (inclusiv 
generare de curriculum 
emergent). 

Uniunea 
Europeană 

(FSE) 
 

şi 
 

Guvernul 
României 

POS DRU - 
Programul 
Operaţional 

Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 

Umane 
 

AP 2 
„Corelarea 

învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

cu piaţa 
muncii” 

 
DMI 2.1 

Tranziția de la 
școală la viața 

activă 
 

Cerere de 
propuneri de 

proiecte 
strategice 

 
„Tranziția de 

Obiectivele 
operaţionale ale 
acestui DMI sunt: 
 Îmbunătăţirea 

serviciilor de 
orientare și 
consiliere 
profesională; 

 Promovarea și 
dezvoltarea 
parteneriatelor în 
rândul școlilor, 
universităţilor, 
întreprinderilor și 
altor instituţii în 
vederea facilitării 
tranziţiei de la 
scoală la viaţa 
activă; 

 Monitorizarea 
inserției 
absolvenților pe 
piața muncii (studii 
de urmărire a 
inserției 
absolvenților). 

Solicitanți eligibili: 
 Unităţi de învăţământ 

şi instituţii de 
învăţământ superior 
din sistemul naţional 
de învăţământ 
(conform Legii nr. 
1/2010 – Legea 
Educației Naționale); 

 Organizaţii sindicale 
(conform Legii nr. 62/ 
2011 – Legea dialogului 
social); 

 Organizaţii patronale 
(conform Legii nr. 62/ 
2011 – Legea dialogului 
social); 

 ONG-uri cu activitate 
relevantă pentru domeniul 
în care se implementeazã 
proiectul (organizaţii 
constituite în conformitate 
cu Legea 246/ 2005 
pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la 

Durata de 
implementare a unui 
proiect va fi cuprinsă 
între: 
minim 6 luni şi maxim 
20 luni 
 
Tipuri de proiecte/ 
Activităţi eligibile: 
V. Proiecte dedicate 
studenţilor care includ 
activităţi de consiliere şi 
orientare profesională, 
activităţi 
de organizare, 
implementare, 
monitorizare, evaluare a 
stagiilor de pregătire 
practică la un potenţial loc 
de muncă prevăzute în 
curriculum-ul obligatoriu şi 
activităţi de dezvoltare şi 
implementare a metodei 
interactive de învăţare 
întreprindere simulată. 
a. Arie de implementare: 

Minim 
echivalentul 

în lei a  
€ 500.000  

 
şi 
 

Maxim  
€ 5.000.000 

 

2% pentru: 
 instituţii publice 

finanţate 
integral din 
venituri proprii 
sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale;   

 ordonatori de 
credite ai 
bugetului local şi 
beneficiari entităţi 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 

 entităţi publice 
locale finanţate 
integral din 
venituri proprii 
şi/sau 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de  
 

1 iulie 2013 
ora 10  

 
până la data de  

 
14 august 

2013 ora 16 

http://www.fs
eromania.ro/i
mages/doc201
3/ghid2_1s.pd

f  
 
 

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_1s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_1s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_1s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_1s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_1s.pdf
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la școală la 
viața activă” 

 

 
Operaţiunile 
orientative ale 
acestui DMI sunt: 
 Sprijinirea 

iniţiativelor de 
parteneriat între 
școli, universităţi, 
parteneri sociali și 
întreprinderi; 

 Dezvoltarea şi 
furnizarea 
serviciilor de 
orientare, 
consiliere şi 
îndrumare în 
sprijinul tranziţiei 
de la școală la 
viaţa activă; 

 Monitorizarea 
inserției tinerilor 
absolvenți pe piața 
muncii. 

asociaţii și fundaţii, cu 
modificările și 
completările ulterioare, 
care au în obiectul de 
activitate/ statutul propriu 
derularea unor astfel de 
activităţi); 

 Ministerul Educaţiei 
Naționale și structuri/ 
agenţii/ organisme 
relevante, 
subordonate/coordona
te de către acesta 
(conform listei 
organismelor și 
instituţiilor afiliate, 
disponibilă la www.edu.ro, 
sau dacă instituţia 
respectivă face dovada 
prin actul de înfiinţare că 
se află în subordinea/ 
coordonarea MEN); 

 Ministerul Tineretului şi 
Sportului și structuri/ 
agenţii/ organisme 
relevante, subordonate/ 
coordonate de către 
acesta (conform listei 
organismelor și 
instituţiilor subordonate, 
disponibilă la 
www.anst.gov.ro, sau 
dacă instituţia respectivă 

multi-regional. 
b. Grup țintă minim asistat 
prin activităţi de 
consiliere: 5.000 
studenţi 
 
c. Activități eligibile: 
 elaborarea de materiale 

care să vină în sprijinul 
activităţii de consiliere 
şi orientare 
profesională; 

  activităţi de consiliere 
şi orientare 
profesională, care 
permit o decizie 
informată a studenţilor 
privind continuarea 
studiilor sau 
dobândirea unui loc de 
muncă; 

  vizite de studiu/excursii 
tematice, ca suport 
pentru consiliere şi 
orientare profesională; 

  organizarea stagiilor de 
pregătire practică 
(identificarea agenţilor 
economici/altor tipuri 
de instituţii şi 
organizaţii care pot 
avea rol de parteneri 
de practică, negocierea 

finanţateparţial de 
la bugetele locale; 

  persoane juridice 
de drept privat 
fără scop 
patrimonial. 
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face dovada prin actul de 
înfiinţare că se află în 
subordinea/ coordonarea 
MTS) 

 Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale 
și Persoanelor Vârstnice și 
structuri/ 
agenţii/organisme 
relevante, 
subordonate/coordonate 
de către acesta (conform 
listei organismelor și 
instituţiilor afiliate, 
disponibilă la 
www.mmuncii.ro, sau 
dacă instituţia respectivă 
face dovada prin actul de 
înfiinţare că se află în 
subordinea/ coordonarea 
MMFPSPV); 

 Furnizori publici și privaţi 
de orientare și consiliere 
profesională; 

 Instituţii şi organizaţii 
membre ale consorţiilor şi 
parteneriatelor regionale 
şi locale în domeniile 
ocupării, educaţiei şi 
formării profesionale; 

 Organizaţii şi institute de 
cercetare cu atribuții în 
domeniul educației și 

condiţiilor de 
desfăşurare a stagiilor 
şi de evaluare a 
rezultatelor obţinute de 
studenţi repartizarea 
acestora în grupe de 
practică, încheierea 
convenţiilor de 
practică, etc.) 

 participarea studenţilor 
la stagii de pregătire 
practică, desfăşurate în 
România sau într-un alt 
stat Membru al Uniunii 
Europene; 

 crearea/ tipărirea/ 
multiplicarea/ 
distribuirea 
materialelor suport 
pentru stagiile de 
pregătire practică a 
studenţilor (fişe de 
observare, caiete de 
practică, etc.); 

 evaluarea rezultatelor 
obţinute de studenţi în 
cadrul stagiilor de 
pregătire practică; 

  parteneriat pentru 
organizarea şi 
desfăşurarea stagiilor 
de pregătire practică a 
studenţilor; 
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formării profesionale și 
pieței muncii. 

 
 
Grup țintă eligibil: 
 Elevi înmatriculaţi în 

sistemul naţional de 
învăţământ; 

 Studenţi înmatriculaţi în 
sistemul naţional de 
învăţământ (licenţă și 
master); 

  schimb de experienţă şi 
diseminare de bune 
practici privind stagiile 
de pregătire practică a 
studenţilor. 

 elaborarea de 
materiale-suport 
pentru informarea cu 
privire la întreprinderile 
simulate; 

 organizarea şi 
funcţionarea 
întreprinderilor 
simulate; 

  participarea studenţilor 
la activităţi ale 
întreprinderilor 
simulate organizate la 
nivel local, (multi) 
regional, naţional şi 
european; 

 parteneriate pentru 
promovarea 
întreprinderilor 
simulate. 

Uniunea 
Europeană 

(FSE) 
 

şi 
 

Guvernul 
României 

Programul 
Operaţional 

Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 

Umane 
 

AP 2 

Obiectivele 
operaţionale ale 
acestui DMI sunt: 
 Îmbunătăţirea 

serviciilor de 
orientare și 
consiliere 
profesională; 

Solicitanți eligibili: 
 Unităţi de învăţământ 

şi instituţii de 
învăţământ superior 
din sistemul naţional 
de învăţământ (conform 
Legii nr. 1/2010 – Legea 
Educației Naționale); 

Durata de 
implementare a unui 
proiect va fi cuprinsă 
între: 
minim 6 luni şi maxim 
18 luni 
 
Activităţi eligibile: 

Minim 
echivalentul 

în lei a  
€ 50.000  

 
şi 
 

Maxim  

2% pentru: 
 instituţii publice 

finanţate 
integral din 
venituri proprii 
sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de  
 

1 iulie 2013 
ora 10  

http://www.fs
eromania.ro/i
mages/doc201
3/ghid2_1g.pd

f 
 

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_1g.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_1g.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_1g.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_1g.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_1g.pdf
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„Corelarea 
învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

cu piaţa 
muncii” 

 
DMI 2.1 

Tranziția de la 
școală la viața 

activă 
 

Cerere de 
propuneri de 
proiecte de 

grant 
 

„Tranziția de 
la școală la 
viața activă” 

  Promovarea și 
dezvoltarea 
parteneriatelor în 
rândul școlilor, 
universităţilor, 
întreprinderilor și 
altor instituţii în 
vederea facilitării 
tranziţiei de la 
scoală la viaţa 
activă; 
 

Operaţiunile 
orientative ale 
acestui DMI sunt: 
 Sprijinirea 

programelor de 
învăţare la locul 
de muncă pentru 
elevi și studenţi; 

 Sprijinirea 
iniţiativelor de 
parteneriat între 
școli, universităţi, 
parteneri sociali și 
întreprinderi; 

  Dezvoltarea şi 
furnizarea 
serviciilor de 
orientare, 
consiliere şi 
îndrumare în 
sprijinul tranziţiei 

 Angajatori - reprezintă o 
categorie de beneficiari 
eligibili pentru toate 
activităţile finanţate în 
cadrul acestei cereri de 
propuneri de proiecte, cu 
condiţia ca activităţile 
finanţate să nu intre sub 
incidenţa prevederilor 
ajutorului de stat 

 Organizaţii sindicale 
(conform Legii nr. 62/ 
2011 – Legea Dialogului 
social); 

 Organizaţii patronale 
(conform Legii nr. 62/ 
2011 – Legea Dialogului 
social); 

 ONG-uri cu activitate 
relevantă pentru domeniul 
în care se implementeazã 
proiectul (organizaţii 
constituite în conformitate 
cu Legea 246/ 2005 
pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la 
asociaţii și fundaţii, cu 
modificările și 
completările ulterioare, 
care au în obiectul de 
activitate/ statutul propriu 
derularea unor astfel de 

A.1. Activităţile de 
dezvoltare, implementare, 
monitorizare şi evaluare a 
serviciilor de consiliere şi 
orientare profesională a 
elevilor şi studenţilor, care 
vor cuprinde intervenţii 
precum: 
 elaborarea de materiale 

care să vină în sprijinul 
activităţii de consiliere şi 
orientare profesională; 

 activităţi de consiliere şi 
orientare profesională 
care permit o decizie 
informată a elevilor și 
studenţilor privind 
continuarea studiilor sau 
dobândirea unui loc de 
muncă; 

 vizite de studiu/ excursii 
tematice pentru elevi și 
studenți, ca suport 
pentru consiliere și 
orientare profesională; 

 campanii de informare 
pentru elevi şi/sau 
studenţi care vin în 
sprijinul activităţilor de 
consiliere și orientare 
profesională. 
A.2.1. organizarea 
stagiilor de pregătire 

€ 499.999 
 

bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale,  
ordonatori de 
credite ai 
bugetului local şi 
beneficiari entităţi 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 

 entităţi publice 
locale finanţate 
integral din 
venituri proprii 
şi/sau 
finanţateparţial de 
la bugetele locale; 

  persoane juridice 
de drept privat 
fără scop 
patrimonial. 

 
până la data de  

 
14 august 

2013 ora 16 
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de la școală la 
viaţa activă. 

activităţi); 
 Ministerul Educaţiei 

Naţionale și structuri/ 
agenţii/ organisme 
relevante, 
subordonate/coordonate 
de către acesta (conform 
listei organismelor și 
instituţiilor afiliate, 
disponibilă la www.edu.ro, 
sau dacă instituţia 
respectivă face dovada 
prin actul de înfiinţare că 
se află în subordinea/ 
coordonarea MEN); 

 Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice și 
structuri/ agenţii/ 
organisme relevante, 
subordonate/coordonate 
de către acesta (conform 
listei organismelor și 
instituţiilor afiliate, 
disponibilă la 
www.mmuncii.ro, sau 
dacă instituţia respectivă 
face dovada prin actul de 
înfiinţare că se află în 
subordinea/ coordonarea 
MMFPSPV); 

 Ministerul Tineretului şi 
Sportului și structuri/ 

practică (identificarea 
agenţilor economici/altor 
tipuri de 
instituţii şi organizaţii 
care pot avea rol de 
parteneri de practică, 
negociere condiţiilor de 
desfăşurare a stagiilor şi 
de evaluare a 
rezultatelor obţinute de 
elevi, şi/sau studenţi 
repartizarea acestora în 
grupe de practică, 
încheierea convenţiilor 
de practică, etc.) 
A.2.2. participarea 
elevilor şi a studenţilor 
la stagii de pregătire 
practică, desfăşurate în 
România 
sau într-un alt stat 
Membru al Uniunii 
Europene; 

 crearea/ tipărirea/ 
multiplicarea/ 
distribuirea materialelor 
suport pentru stagiile de 
pregătire practică a 
elevilor şi/sau a 
studenţilor (fişe de 
observare, caiete de 
practică, etc.); 

 evaluarea rezultatelor 
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agenţii/ organisme 
relevante, subordonate/ 
coordonate de către 
acesta (conform listei 
organismelor și 
instituţiilor subordonate, 
disponibilă la 
www.anst.gov.ro, sau 
dacă instituţia respectivă 
face dovada prin actul de 
înfiinţare că se află în 
subordinea/ coordonarea 
MTS) 

 Furnizori publici și privaţi 
de orientare și consiliere 
profesională; 

 Instituţii şi organizaţii 
membre ale consorţiilor şi 
parteneriatelor regionale 
şi locale în domeniile 
ocupării, educaţiei şi 
formării profesionale; 

 Organizaţii şi institute de 
cercetare cu atribuții în 
domeniul educației și 
formării profesionale și 
pieței muncii. 

 
Grup țintă eligibil: 
 Elevi înmatriculaţi în 

sistemul naţional de 
învăţământ; 

 Studenţi înmatriculaţi în 

obţinute de elevi şi/sau 
studenţi în cadrul 
stagiilor de pregătire 
practică; 

 parteneriat pentru 
organizarea şi 
desfăşurarea stagiilor de 
pregătire practică a 
elevilor şi/sau a 
studenţilor; 

 schimb de experienţă şi 
diseminare de bune 
practici privind stagiile 
de pregătire practică a 
elevilor şi/sau a 
studenţilor. 

 A.3. Activităţile 
inovatoare care 
facilitează tranziţia de la 
scoală la viaţa activă 
prin implementarea 
metodelor interactive de 
învăţare firma de 
exerciţiu/ întreprinderea 
simulată: 

 elaborarea de 
materiale-suport pentru 
informarea cu privire la 
firmele de 
exerciţiu/întreprinderile 
simulate; 

 organizarea şi 
funcţionarea firmelor de 
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sistemul naţional de 
învăţământ (licenţă și 
master); 

exerciţiu, în special 
pentru acele domenii de 
pregătire profesională în 
care curriculum-ul 
obligatoriu nu prevede 
această activitate; 

 organizarea şi 
funcţionarea 
întreprinderilor simulate; 

 participarea elevilor și 
studenţilor la activităţi 
ale firmelor de exerciţiu/ 
întreprinderilor simulate 
organizate la nivel local, 
(multi) regional, naţional 
şi european; 

 parteneriate pentru 
promovarea firmelor de 
exerciţiu şi a 
întreprinderilor simulate. 

Uniunea 
Europeană 

(FSE) 
 

şi 
 

Guvernul 
României 

Programul 
Operaţional 

Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 

Umane 
 

AP 2 
„Corelarea 

învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

cu piaţa 
muncii” 

Obiectivul 
operaţional al 
acestui DMI este: 
 furnizarea 

competenţelor şi 
abilităţilor de 
bază necesare 
persoanelor care 
au părăsit 
timpuriu şcoala. 
 

Operaţiunea 
orientativă a 

Solicitanţi eligibili: 
  Ministerul Educaţiei 

Naționale (MEN); 
  Agenţii, structuri 

subordonate sau 
aflate în coordonarea 
MEN şi alte entităţi 
sau organisme publice 
cu atribuţii în 
domeniul 
îmbunătăţirii 
accesului la educaţie 
şi corectarea 

Durata de 
implementare a unui 
proiect va fi cuprinsă 
între: 
minim 6 luni şi maxim 
18 luni. 
 
Activităţi eligibile: 
 Dezvoltarea şi 

furnizarea activităţilor de 
educaţie remedială 
(validarea învăţării 
anterioare, detectarea 

Minim 
echivalentul 

în lei a  
€ 500.000  

 
şi 
 

Maxim  
€ 1.000.000 

 

2% pentru: 
 instituţii publice 

finanţate 
integral din 
venituri proprii 
sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de  
 

1 iulie 2013 
ora 10  

 
până la data de  

 
14 august 

2013 ora 16 

http://www.fs
eromania.ro/i
mages/doc201
3/ghid2_2s.pd

f 
 

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_2s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_2s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_2s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_2s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_2s.pdf
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DMI 2.2 

Prevenirea şi 
corectarea 
părăsirii 

timpurii a 
şcolii 

 
Cerere de 

propuneri de 
proiecte 

strategice 
 

„A doua şansă 
la educaţie, 
oportunitate 
de integrare 

pe piaţa 
muncii” 

acestui DMI este: 
 Reintegrarea în 

educaţie a celor 
care au părăsit 
timpuriu şcoala 
(inclusiv 
programe de tip 
“a doua şansă”). 

 

fenomenului de 
părăsire timpurie a 
şcolii, incluziunii 
sociale şi 
îmbunătăţirii situaţiei 
grupurilor vulnerabile 
în educaţie; 

 Inspectorate şcolare 
judeţene şi instituţii 
afiliate/subordonate/coo
rdonate (ex. Centre 
judeţene pentru resurse 
şi asistenţă educaţională 
etc.); 

 
   Grupul ţintă eligibil: 
 Persoane care au părăsit 

de timpuriu şcoala; 
 Persoane anterior aflate 

în detenţie; 
 Delincvenţi juvenili; 
 Persoane care nu au 

absolvit învăţământul 
obligatoriu3; 

 Personal implicat în 
dezvoltarea şi 
implementarea 
programelor de educaţie 
de tip „a doua şansă”. 
 

 Minimum 200 de 
persoane dacă proiectul 
se adresează 

lacunelor în pregătire, 
ore de recuperare, 
orientare psihologică şi 
profesională, îndrumare 
etc.); 

 Dezvoltarea şi 
furnizarea activităţilor de 
tipul „şcoală după 
şcoală” (cursuri de 
alfabetizare şi de 
formare a abilităţilor 
numerice etc.); 

 Furnizarea programelor 
flexibile de educaţie de 
tip „a doua şansă” care 
urmăresc dobândirea 
competenţelor de bază 
şi dezvoltarea abilităţilor 
personale pentru cei 
care părăsesc 
timpuri/abandonează 
şcoala, inclusiv pentru 
populaţia adultă. 

speciale,  
ordonatori de 
credite ai 
bugetului local şi 
beneficiari entităţi 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 

 entităţi publice 
locale finanţate 
integral din 
venituri proprii 
şi/sau finanţate 
parţial de la 
bugetele locale; 

  persoane juridice 
de drept privat 
fără scop 
patrimonial. 
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persoanelor care nu au 
absolvit învăţământul 
obligatoriu şi au depăsit 
cu cel puţin 4 ani vârsta 
corespunzătoare clasei 
neabsolvite 
(învăţământul primar 
sau variante combinate 
cu persoane care nu au 
absolvit secundar 
inferior). 
Sau 

 Minimum 160 de 
persoane daca proiectul 
se adreseaza 
persoanelor care nu au 
absolvit învăţământul 
obligatoriu şi au absolvit 
învăţământul primar dar 
nu au finalizat 
învăţământul secundar 
inferior. 

Uniunea 
Europeană 

(FSE) 
 

şi 
 

Guvernul 
României 

Programul 
Operaţional 

Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 

Umane 
 

AP 2 
„Corelarea 

învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

Obiectivele 
operaţionale ale 
acestui DMI sunt: 
 Promovarea 

accesului 
angajaţilor la 
programele de 
FPC, în vederea 
obţinerii de 
către aceştia a 
unei calificări 

Solicitanţi eligibili: 
 Furnizori de FPC 

autorizaţi, publici şi 
privaţi (constituiţi 
conform Ordonanţei 
Guvernului nr. 129/2000 
privind formarea 
profesională a adulţilor, 
cu modificările şi 
completările ulterioare 
sau reglementărilor 

Durata de 
implementare a unui 
proiect va fi cuprinsă 
între: 
minim 6 luni şi maxim 
18 luni. 
 
Activităţi eligibile: 
A.1. Sprijin pentru 
angajaţi, în vederea 
calificării/recalificării prin: 

Minim 
echivalentul 

în lei a  
€ 500.000  

 
şi 
 

Maxim  
€ 5.000.000 

 

2% pentru: 
 instituţii publice 

finanţate 
integral din 
venituri proprii 
sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de  
 

1 iulie 2013 
ora 10  

 
până la data de  

 

http://www.fs
eromania.ro/i
mages/doc201
3/ghid2_3s.pd

f 
 

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_3s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_3s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_3s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_3s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_3s.pdf
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cu piaţa 
muncii” 

 
DMI 2.3 
Acces şi 

participare la 
formare 

profesională 
continuă  

 
Cerere de 

propuneri de 
proiecte 

strategice 
 

„Acces şi 
participare la 

formare 
profesională 
continuă” 

complete; 
 Promovarea 

beneficiilor FPC 
în rândul 
angajaţilor, 
întreprinderilor 
şi a altor 
grupuri 
interesate. 

Operaţiunile 
orientative ale 
acestui DMI sunt: 
 Furnizare de 

cursuri de 
calificare şi 
recalificare a 
angajaţilor;  

 Acordare de 
sprijin şi 
stimulente 
angajaţilor în 
vederea 
participării la 
FPC;  

 Sprijinirea 
angajaţilor 
pentru validarea 
cunoştinţelor 
dobândite 
anterior;  

 Sprijinirea 
furnizorilor de 
FPC pentru 

speciale de autorizare, în 
cazul furnizorilor de 
formare pentru profesii 
reglementate şi/sau 
profesii aparţinând unor 
sectoare de activitate 
pentru care 
reglementarea formării 
profesionale continue 
este în responsabilitatea 
ministerelor/autorităţilor 
naţionale de resort); 

 MMFPSPV şi 
structuri/agenţii 
subordonate/coordonate 
acestuia (conform listei 
instituţiilor şi 
organismelor afiliate 
disponibilă la 
www.mmuncii.ro, sau 
dacă instituţia respectivă 
face dovada prin actul 
de înfiinţare că se află în 
subordinea/ coordonarea 
MMFPSPV); 

 ONG-uri, inclusiv asociații 
profesionale (organizaţii 
constituite în 
conformitate cu Legea 
246/ 2005 pentru 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 
cu privire la asociaţii şi 

 participare la programe 
FPC autorizate4, 
desfăşurate în România 
sau în UE, pentru 
dobândirea unei (noi) 
calificări sau pentru 
creşterea nivelului de 
calificare (respectiv 
dobândirea unui nivel 
de calificare superior 
celui deţinut deja). 

 certificarea 
competenţelor 
dobândite în cadrul 
programelor FPC; 

 validarea şi certificarea, 
în cadrul centrelor 
autorizate de evaluare 
şi certificare, a 
competenţelor 
profesionale dobândite 
în alte contexte decât 
cele formale; 

 informare cu privire la 
oportunităţile de 
calificare/recalificare a 
persoanelor angajate; 

 schimb de experiență și 
diseminare de bune 
practici, ca elemente 
suport pentru 
programele de formare 
profesională pentru 

sau bugetele 
fondurilor 
speciale,  
ordonatori de 
credite ai 
bugetului local şi 
beneficiari entităţi 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 

 entităţi publice 
locale finanţate 
integral din 
venituri proprii 
şi/sau finanţate 
parţial de la 
bugetele locale; 

  persoane juridice 
de drept privat 
fără scop 
patrimonial. 

14 august 
2013 ora 16 
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dezvoltarea şi 
diversificarea 
ofertelor de 
FPC;  

 Acordare de 
facilităţi pentru 
persoanele 
„greu de 
motivat” (adulţii 
necalificaţi sau 
cu un nivel 
scăzut de 
calificare); 

fundaţii, cu modificările 
şi completările ulterioare 
sau prin alte legi 
speciale, al căror statut 
permite derularea 
activităţilor pentru care 
organizațiile respective 
vor fi responsabile în 
implementarea 
proiectului); 

 Membri ai Comitetelor 
Sectoriale şi Comitete 
Sectoriale cu 
personalitate juridică; 

 Organizaţii sindicale 
(constituite conform 
Legii nr. 62/2011 – 
Legea dialogului social); 

 Organizaţii patronale 
(constituite conform 
Legii nr. 62/2011 – 
Legea dialogului social); 

 Instituţii şi organizaţii 
membre ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor Locale 
pentru Ocupare şi 
Incluziune Socială; 

 Instituţii şi organizaţii 
membre ale consorţiilor 
şi parteneriatelor 
regionale şi locale în 
domeniile ocupării, 

calificare/ recalificare. 
A.2. Activităţi de 
dezvoltare, implementare, 
monitorizare şi evaluare a 
programelor FPC: 
A.2.1. Sprijin pentru 
furnizorii de FPC: 
 elaborare programe de 

formare profesională 
continuă pentru 
calificarea şi/sau 
recalificarea angajaţilor 
din sectoarele 
economice eligibile5; 

 elaborare materiale-
suport pentru învăţare, 
pentru programele de 
formare profesională 
implementate; 

 autorizare în vederea 
furnizării de programe 
de formare 
profesională continuă 
pentru calificarea 
şi/sau recalificarea 
angajaţilor din 
sectoarele economice 
eligibile; 

 furnizare programe de 
formare profesională 
continuă pentru 
calificarea şi/sau 
recalificarea angajaţilor 
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educaţiei şi formării 
profesionale; 

 Camere de comerţ şi 
industrie (constituite 
conform Legii nr. 335/ 
2007 – Legea camerelor 
de comerţ din România). 

 
Grupul ţintă eligibil: 
 Angajaţi (exclusiv 

persoane fizice 
autorizate să desfășoare 
activități economice în 
mod independent, 
întreprinderi familiale și 
întreprinderi 
individuale). 

 

din sectoarele 
economice eligibile. 

A.2.2. Alte activităţi: 
 monitorizarea 

desfăşurării 
programelor FPC; 

 evaluarea programelor 
FPC; 

 creare și dezvoltare de 
reţele şi parteneriate la 
nivel multi-regional, 
național şi/sau 
european care să 
faciliteze participarea 
angajaţilor la programe 
de formare 
profesională continuă. 

A.3. Activităţi de 
dezvoltare, implementare, 
monitorizare și evaluare a 
serviciilor de consiliere și 
orientare profesională a 
angajaţilor: 
 elaborarea materialelor-

suport pentru 
activitatea de consiliere 
și orientare 
profesională; 

 furnizarea serviciilor de 
informare, consiliere și 
orientare profesională; 

 schimburi de experiență 
și diseminare de bune 
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practici pentru 
consiliere și orientare 
profesională; 

 campaniile de 
promovare a 
beneficiilor participării 
la programe de FPC 
pentru calificare 
completă. 

Uniunea 
Europeană 

(FSE) 
 

şi 
 

Guvernul 
României 

POS DRU - 
Programul 
Operaţional 

Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 

Umane 
 

AP 6 
„Promovarea 

incluziunii 
sociale” 

 
DMI 6.2  
Îmbunătăţirea 
accesului şi a 
participării 
grupurilor 
vulnerabile pe 
piaţa muncii 

Cerere de 
propuneri de 

proiecte 
STRATEGICE 

Principalele 
obiective 
operaţionale ale 
acestui DMI sunt:  
• Facilitarea 
accesului la educaţie 
şi integrarea sau 
reintegrarea 
persoanelor 
vulnerabile pe piaţa 
muncii. 
 
Operaţiunile 
orientative sunt:  
1. Dezvoltarea 
programelor 
specifice, inclusiv 
stimulente pentru 
angajatori, pentru  
(re)integrarea pe 
piaţa muncii a 
grupurilor 
vulnerabile, în special 
a populaţiei  

Solicitanţi eligibili: 
1. Cooperative sociale, 
asociaţii de întrajutorare, 
ONG-uri cu activitate 
relevantă pentru  
specificul acestui DMI;  
2. Furnizori de servicii de 
ocupare acreditaţi, publici şi 
privaţi;  
3. Instituţii şi organizaţii 
membre ale Pactelor 
Regionale şi Parteneriatelor 
Locale pentru Ocupare şi 
Incluziune Socială;  
4. MMFPSPV şi structuri/ 
agenţii subordonate 
/coordonate de acesta;  
5. Ministerul Culturii şi 
Cultelor şi instituţii/ 
agenţii/organizaţii 
subordonate/coordonate de  
acesta;  
6. Ministerul de Interne, 
prin structurile sale de 

1. Dezvoltarea şi 
furnizarea ofertelor 
individualizate de formare 
profesională care  
vizează nevoile specifice 
ale grupurilor vulnerabile, 
inclusiv dezvoltarea  
competenţelor de bază şi 
certificarea acestora;  
2. Activităţi de motivare 
pentru grupurile 
vulnerabile pentru a se 
integra/reintegra pe  
piaţa muncii, inclusiv 
asistenţă în căutarea unui 
loc de muncă;  
3. Activităţi care vizează 
reconversia profesională a 
lucrătorilor cu calificări  
redundante, în special 
pentru persoanele cu risc 
de excluziune socială;  
4. Consiliere şi asistenţă 
pentru dezvoltarea de noi 

Minim 
echivalentul 

în lei a  
€ 500.000  

 
şi 
 

Maxim  
€ 3.000.000 

 

2% pentru: 
 instituţii publice 

finanţate 
integral din 
venituri proprii 
sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale,  
ordonatori de 
credite ai 
bugetului local şi 
beneficiari entităţi 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 

 entităţi publice 
locale finanţate 
integral din 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de  
 

1 august 2013 
ora 10  

 
până la data de  

 
16 august 

2013 ora 16 

http://www.fs
eromania.ro/i
mages/doc201
3/cpp165.pdf 

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/cpp165.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/cpp165.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/cpp165.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/cpp165.pdf
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„Îmbunătăţire
a accesului şi 
a participării  
grupurilor 

vulnerabile pe 
piaţa muncii”  

 

rome, persoanelor cu 
dizabilităţi şi tinerilor 
peste 18 ani care au 
părăsit sistemul  
de stat de protecţie a 
copilului.  
2. Programe de 
formare pentru 
dezvoltarea 
competenţelor şi 
calificărilor de bază 
pentru grupurile 
vulnerabile.  
3. Măsuri de 
acompaniere în 
vederea identificării 
şi menţinerii unui loc 
de muncă 
(sprijin pentru 
membrii de familie 
aflaţi în îngrijire, 
servicii de asistenţă 
şi alte  
activităţi asociate 
care permit 
individului să 
participe pe piaţa 
muncii). 

specialitate, inclusiv din 
subordinecoordonare;  
7. Agenţii/instituţii 
guvernamentale cu atribuţii 
în domeniul ocupării şi 
incluziunii sociale;  
8. Membri ai Comitetelor 
Sectoriale şi Comitete 
Sectoriale cu personalitate 
juridică;  
9. Unităţi de cult şi asociaţii 
religioase;  
10. Autorităţi ale 
administraţiei publice locale 
(unităţi administrativ-
teritoriale);  
11. Organizaţii sindicale şi 
patronate;  
12. Administraţia Naţională 
a Penitenciarelor şi instituţii 
subordonate;  
13. Ministerul Justiţiei – prin 
structurile interne 
responsabile pentru 
gestionarea  
serviciilor de probaţiune;  
14. Furnizori de FPC 
autorizaţi, publici şi privaţi;  
15. Furnizori de servicii 
sociale publici/privaţi;  
16. Întreprinderi, indiferent 
de natura capitalului şi 
forma de organizare şi 

locuri de muncă protejate 
în întreprinderi;  
5. Activităţi pentru 
dezvoltarea serviciilor de 
îngrijire/asistenţă pentru 
persoanele dependente 
pentru a susţine 
participarea pe piaţa 
muncii a persoanelor cu 
risc de excluziune socială;  
6. Organizarea de grupuri 
de sprijin şi grupuri de 
sprijin reciproc pentru 
furnizarea serviciilor de 
informare şi consiliere 
profesională;  
7. Studii şi expertiză care 
vizează evaluarea 
impactului şi eficacităţii 
măsurilor şi intervenţiilor 
suport oferite persoanelor 
supuse riscului de 
excluziune socială;  
8. Furnizarea programelor 
de formare profesională, 
inclusiv calificarea şi  
recalificarea, pentru 
creşterea şi dezvoltarea 
aptitudinilor şi calificărilor 
grupurilor  
vulnerabile;  
9. Formare profesională, 
grupuri de lucru educative, 

venituri proprii 
şi/sau finanţate 
parţial de la 
bugetele locale; 

  persoane juridice 
de drept privat 
fără scop 
patrimonial. 
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asociaţii ale acestora;  
17. Universităţi 
acreditate, publice şi 
private. 
 
Grup ţintă eligibil: 
1. Persoane din grupuri 
vulnerabile:  
a. Persoane de etnie romă;  
b. Persoane cu dizabilităţi;  
c. Tineri peste 18 ani care 
părăsesc sistemul 
instituţionalizat de protecţie 
a copilului;  
d. Familii cu mai mult de 2 
copii, inclusiv familiile 
monoparentale;  
e. Femei;  
f. Elevi/studenţi;  
g. Persoanele dependente 
de droguri şi de alcool şi 
foştii dependenţi de droguri, 
precum şi familiile acestora;  
h. Persoanele fără adăpost;  
i. Victime ale violenţei în 
familie;  
j. Persoane afectate de boli 
care le influenţează viaţa 
profesională şi socială (ex.: 
HIV/SIDA, cancer etc.), 
precum şi familiile acestora;  
k. Persoanele afectate de 
boli ocupaţionale;  

pentru persoanele supuse  
riscului de excluziune 
socială;  
10. Dezvoltarea şi 
implementarea activităţilor 
pentru prevenirea părăsirii 
timpurii a şcolii de către 
tineri, inclusiv pentru 
combaterea disfuncţiilor 
sociale, cum ar fi consumul 
de droguri şi alcool, 
comiterea de infracţiuni 
etc.;  
11. Campanii pentru 
promovarea voluntariatului 
în activităţile dedicate 
integrării pe piaţa muncii a 
persoanelor supuse riscului 
de excluziune socială;  
12. Dezvoltarea şi 
promovarea formelor 
alternative de ocupare 
adaptate la nevoile  
persoanelor vulnerabile – 
muncă la distanţă, muncă 
prin internet, ocupare cu  
normă redusă;  
13. Dezvoltarea şi 
promovarea diferitelor 
forme de cooperare între 
angajatori, patronate, 
organizaţii sindicale, ONG-
uri (asociaţii şi fundaţii) şi 
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l. Imigranţi;  
m. Refugiaţi şi persoane 
care solicită azil;  
n. Victime ale traficului de 
persoane;  
o. Alte grupuri vulnerabile;  
2. Personal al agenţiilor 
publice/private care 
furnizează servicii sociale şi 
de ocupare  
grupurilor vulnerabile;  
3. Personal al organizaţiilor 
societăţii civile şi voluntari;  
4. Angajaţi;  
5. Manageri;  
6. Personalul administraţiei 
publice locale;  
7. Personalul Centrelor de 
Incluziune Socială. 

alţi actori relevanţi  
pe piaţa muncii în vederea 
identificării şi promovării 
oportunităţilor de ocupare  
pentru grupurile 
vulnerabile;  
14. Activităţi în scopul 
schimbării atitudinii sociale 
privind grupurile 
vulnerabile, în special în 
ceea ce priveşte mediul de 
lucru, inclusiv campanii de 
informare şi  
promovare îndreptate 
către angajatori şi 
angajaţii acestora, 
comunităţile locale şi  
factorii de decizie;  
15. Campanii pentru 
promovarea unui stil de 
viaţă sănătos, prevenirea 
riscurilor de îmbolnăvire şi 
promovarea necesităţii 
controalelor medicale 
regulate;  
16. Cercetări şi studii 
privind nevoile specifice 
ale diferitelor grupuri 
vulnerabile în domenii 
precum: noi forme şi 
condiţii de reabilitare 
profesională şi metode de 
lucru  
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cu persoanele vulnerabile 
etc.;  
17. Activităţi pentru 
dezvoltarea potenţialului 
profesional al persoanelor 
vulnerabile şi  
pentru identificarea şi 
dezvoltarea oportunităţilor 
de ocupare, inclusiv 
formare profesională, 
grupuri de lucru, asistenţă, 
consiliere etc.;  
18. Formare profesională 
şi grupuri de lucru pentru 
organizaţii relevante 
precum furnizorii de 
servicii de ocupare, 
furnizorii de servicii de 
medicină a muncii, 
instituţiile administraţiei 
locale, angajatori care 
încadrează persoane 
vulnerabile etc., pentru a 
le îmbunătăţi acestora 
competenţele şi 
modalitatea de abordare în  
activitatea desfăşurată cu 
sau pentru persoanele 
vulnerabile şi familiile 
acestora;  
19. Înfiinţarea, 
dezvoltarea şi susţinerea 
Centrelor de Incluziune 



 

 

 

 

 

 

 

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE 

Adresă: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, birou P22, RO-400084, Cluj-Napoca 
Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 int. 5116, 5483, 5482, Fax:. (00) 40 - 264 - 40.53.79, 

E-mail: fondurieuropene@ubbcluj.ro,  
Web: http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/ 

Pag. 43/81 

FINANŢAT
OR 

PROGRAM 
DE 

FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI ELIGIBILI/ 
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELOR 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTA

RE/ 
WEBSITE-UL 
PROGRAMUL

UI 

Socială pentru  
persoanele supuse riscului 
de marginalizare şi 
excluziune socială, în 
special în zonele rurale şi 
în comunităţile izolate şi 
marginalizate;  
20. Dezvoltarea şi 
furnizarea serviciilor care 
facilitează accesul 
persoanelor vulnerabile  
la formare profesională;  
21. Dezvoltarea şi 
implementarea activităţilor 
specifice şi personalizate 
dedicate  
integrării sociale şi pe 
piaţa muncii a imigranţilor;  
22. Proiectele care se 
adresează persoanelor 
vulnerabile vor include 
măsuri de  
acompaniere, precum 
sprijin pentru membrii de 
familie aflaţi în îngrijire, 
servicii de asistenţă şi alte 
activităţi asociate care 
permit persoanelor 
vulnerabile să participe  
pe piaţa muncii; 
23. Activităţi inovatoare, 
interregionale şi 
transnaţionale în vederea 
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îmbunătăţirii accesului şi 
participării grupurilor 
vulnerabile pe piaţa 
muncii;  
24. Acreditarea 
/autorizarea programelor 
de formare/educaţie 
destinate persoanelor din  
categoriile de grupuri 
ţintă.  
25. Activităţi pentru 
combaterea disfuncţiilor 
sociale – consum de 
alcool, consum de  
droguri, conduite 
infracţionale etc; 

EUROPEAN 
COMMISSI

ON 

 SPECIFIC 
PROGRAMME 
"PROGRESS" 
(2007-2013)  
SECTION 5–

GENDER 
EQUALITY 

 
 Support to civil 

society and 
other 

stakeholders  
aiming at 
promoting 
equality 
between 

women and 

The general 
objective of this call 
is to support actions 
from the civil society 
and other relevant 
stakeholders to 
promote equality 
between women and 
men and to achieve 
the objectives 
defined in the 
Commission's 
Strategy for Equality 
between Women and 
Men 2010-2015 and 
in the European Pact 
for Gender Equality 

Tthe applicant organisation 
must be legally constituted 
and registered at the time 
of the submission of the 
application and be a non-
profit making body, such as 
non-governmental 
organisations, social 
partners, higher 
education institutions, 
research centres and 
institutes.  

Applications from national, 
regional and local 

Projects should have an 
initial duration not 
exceeding 24 months. 
 
Type of activities: 
Gender pay gap – GPG 
 Developing and/or 

disseminating actions 
(e.g. campaigns, equal 
pay days) to raise 
awareness among the 
social partners, 
companies, public 
authorities, media and 
citizens of the benefits 
for the society and the 
economy/businesses of 

The EU grant 
applied for 
should not 
be lower 
than EUR 
250 000 

The funding under 
this call is provided 
based on the co-

financing principle: 
the grant cannot 
constitute more 

than 80% of 
overall eligible 

project costs. The 
organisations 

implementing the 
action should ensure 
that the outstanding 
balance is covered 
from sources other 
than the EU budget. 

 Deadline:  
28 August 2013, 

12:00 (noon) 
Central 

European Time 

 
http://ec.euro
pa.eu/justice/
newsroom/file
s/call_2013_p
rog_ag_ge_en

.pdf 
 

http://ec.euro
pa.eu/justice/
newsroom/gra
nts/just_2013
_prog_ag_ge_

en.htm 
 
 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/call_2013_prog_ag_ge_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/call_2013_prog_ag_ge_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/call_2013_prog_ag_ge_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/call_2013_prog_ag_ge_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/call_2013_prog_ag_ge_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/call_2013_prog_ag_ge_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_prog_ag_ge_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_prog_ag_ge_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_prog_ag_ge_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_prog_ag_ge_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_prog_ag_ge_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_prog_ag_ge_en.htm
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men  
(Themes: 

gender pay gap 
and gender 
equality in 
economic 
decision-
making) 

 
JUST/2013/P
ROG/AG/GE 

2011-2020. There 
are two specific 
priority areas for 
action: 
 Actions addressing 

the gender pay 
gap;  

 Actions promoting 
gender balance in 
economic 
decision-making 
positions. 

authorities and national 
equality bodies are not 
eligible under this call as 
applicants, but they can 
participate as partners in 
the projects. 

tackling the GPG and 
applying the principle of 
equal pay for equal work 
or work of equal value;  

 Developing and/or 
disseminating strategies, 
mechanisms and tools to 
tackle the GPG in 
companies (e.g. to 
improve wage 
transparency, to assess 
and to compare the real 
value of jobs, to carry 
out pay audits);  

 Exchanging experiences 
and good practice, 
promoting networking 
among key actors at 
national and European 
level;  

 Developing and/or 
reviewing gender-neutral 
job 
evaluation/classification 
systems and pay 
systems in general;  

 Developing non-
legislative initiatives for 
companies to promote 
equal pay and tackle the 
GPG within their 
organisations (e.g. 
labels, charters, awards);  
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 Developing mechanisms 
for the social partner 
organisations and other 
stakeholders to upgrade 
the issue of equal pay 
(e.g. guidelines/tools for 
the negotiation of pay-
related issues in the 
collective bargaining 
process);  

 Developing and/or 
improving the knowledge 
on the issue through 
research and statistics on 
the GPG (e.g. analysis of 
the impact on the GPG of 
aspects of remuneration 
which are not included in 
the Eurostat statistics, 
such as extra pay, 
bonuses, payments in 
kind);  

 Developing regular 
assessment and 
reporting of the situation 
of the GPG (e.g. annual 
reports on equal pay);  

 Encouraging the private 
sector to include the 
adoption of 
strategies/equality plans 
to promote equal pay 
within their 
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organisations.  
Gender balance in 
economic decision-
making positions- GBAL 
 Launching public 

campaigns or other 
appropriate activities to 
raise awareness among 
the social partners, 
companies, public 
authorities, media and 
citizens of the benefits 
for the society and the 
economy of balanced 
participation of women 
and men in decision-
making (economic and 
business case for gender 
balance in decision-
making positions, etc.);  

 Developing and/or 
identifying and/or 
disseminating strategies, 
mechanisms and tools to 
promote gender balance 
in economic decision-
making positions at all 
levels of the hierarchy;  

 Exchanging experiences 
and good practice, 
promoting networking 
among key actors at 
national and European 
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level;  
 Improving the knowledge 

on the participation of 
women and men in 
economic decision-
making positions, in 
particular through 
studies;  

 Encouraging the private 
sector to improve gender 
balance at all decision-
making levels of 
companies, including the 
adoption of equality 
plans and appropriate 
measures such as 
sponsoring, mentoring, 
coaching, networking and 
‘role models';  

 Developing and 
disseminating voluntary 
codes of conduct 
addressing gender 
diversity in leadership 
positions and improving 
transparency in selection 
and recruitment 
procedures;  

 Encouraging business 
schools to promote 
gender diversity in 
leadership positions;  

 Raising awareness and 
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encouraging skilled 
women to advance their 
careers and to become 
candidates for positions 
of responsibility in 
economic decision-
making bodies.  

EUROPEAN 
COMMISSI

ON 

 SPECIFIC 
PROGRAMME 
"PROGRESS" 
(2007-2013)  

 
BUDGET 
HEADING 

04.04.01.03 
Posting of 
workers: 
enhancing 

administrative 
cooperation and 

access to 
information 

 
VP/2013/008 

The proper 
functioning of 
administrative 
cooperation among 
Member States and 
transparency of the 
information on 
applicable terms and 
conditions of 
employment are 
essential for the 
correct 
application, 
implementation and 
enforcement of the 
Directive. 
The general objective 
is to further improve 
transnational 
administrative 
cooperation between 
national 
competent bodies 
and social partners 
involved in the 
monitoring and 

a) Applicants (lead and co-
applicants) must be 
properly constituted and 
registered legal entities, 
having their registered 
office based in one of the 
Member States of the 
European Union, Croatia, 
Norway, Iceland or in 
Liechtenstein. In derogation 
from this requirement and 
pursuant to Article 131 of 
the Financial Regulation, the 
organisations of social 
partners without legal 
personality under 
theapplicable national law 
are also eligible provided 
that the conditions of the 
Financial Regulation related 
thereto are met. 

b) Applicant (lead and co-
applicants) must fall in one 

The maximum duration of 
an operation is 12 months. 
 
• Developing, facilitating 
and promoting exchanges 
and/or training (for 
example joint 
visits, joint inspections, 
short training actions) of 
officials of competent 
public authorities 
and/or relevant social 
partners in charge of 
administrative cooperation 
and mutual 
assistance in relation to 
posted workers in the 
framework of the provision 
of services. 
• Developing, facilitating 
and promoting of 
exchanges and/or best 
practices (for example 
joint visits, joint 
inspections, short training 
actions) of officials of 

Depending on 
the quality of 
the received 
applications, 

the number of 
accepted 

projects is 
expected to 
be around 7 
and have an 
average of 

350.000 Euro 
as EU 

contribution. 

This budget heading 
allows support to be 
given to projects to 
which the applicants 
contribute at least 
20 % of the total 

eligible costs of the 
action. Contributions 

in kind will not be 
taken into account. 

13 September 
2013 for actions 
commencing no 
earlier than 1 

November 2013 
and no 

later than 31 
December 2013 

http://ec.euro
pa.eu/social/m
ain.jsp?catId=
987&langId=e
n&callId=379
&furtherCalls=

yes 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en&callId=379&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en&callId=379&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en&callId=379&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en&callId=379&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en&callId=379&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en&callId=379&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en&callId=379&furtherCalls=yes
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correct application of 
Posting of 
Workers Directive 
and increase mutual 
trust among 
stakeholders, 
including promoting 
exchanges of 
relevant officials and 
training, as well as 
developing, 
facilitating and 
promoting best 
practice 
initiatives in the area 
of posting of workers 
in the framework of 
temporary provision 
of services. In 
order to achieve this 
objective, it is 
intended with this 
Call for Proposals to 
fund transnational 
cooperation 
initiatives between at 
least 3 Member 
States' responsible 
authorities and/or 
social 
partners. 
 
The specific 

of the following categories: 
public authorities, social 
partners, international 
organisations, non-profit 
organisations, research 
centres and institutes, 
universities and civil 
society organisations 

competent public 
authorities and/or relevant 
social partners in the 
context of the monitoring 
the compliance 
with and enforcement of 
the applicable rules in 
relation to posted workers 
in the 
framework of the provision 
of services. 
• Developing, facilitating 
and promoting exchanges 
and best practice 
initiatives with 
respect to the access of 
information between public 
authorities and relevant 
social 
partners, such as the 
development and updating 
of databases or joint 
websites containing 
general or sector-specific 
information concerning 
terms and conditions of 
employment to 
be respected in relation to 
posted workers in the 
framework of the provision 
of services. 
• Exchange of information 
and best practices (for 
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objectives are the 
following: 
- Promotion of 
transnational 
cooperation among 
stakeholders and 
dissemination of best 
practices. 
- Increase of the 
knowledge about and 
the transparency of 
the different 
administrative 
cooperation systems 
in the Member 
States. 
- Increase of the 
knowledge about and 
the transparency of 
the different 
practises and terms 
and 
conditions of 
employment to be 
respected, in the 
Member States. 
- Promotion of 
exchange and 
training of relevant 
officials and social 
partners. 
Promotion of 
exchange of 

example, seminars, 
conferences, round 
tables) and dissemination 
of information and best 
practices in this respect 
(for example, 
reports, manuals, 
guidelines, leaflets, 
newsletter, web pages). 



 

 

 

 

 

 

 

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE 

Adresă: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, birou P22, RO-400084, Cluj-Napoca 
Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 int. 5116, 5483, 5482, Fax:. (00) 40 - 264 - 40.53.79, 

E-mail: fondurieuropene@ubbcluj.ro,  
Web: http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/ 

Pag. 52/81 

FINANŢAT
OR 

PROGRAM 
DE 

FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI ELIGIBILI/ 
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELOR 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTA

RE/ 
WEBSITE-UL 
PROGRAMUL

UI 

information and best 
practices, such as 
developing or 
updating 
databases or joint 
websites containing 
general or sector-
specific information 
concerning 
terms and conditions 
of employment to be 
respected, among 
the stakeholders. 

EUROPEAN 
COMMISSI

ON 

PROGRAMME  
PREVENTION 

OF AND 
FIGHT 

AGAINST  
CRIME 2007 – 

2013 
 
 

Call for 
Proposals: 

 
Illegal use of 
Internet - INT 

The following 
priorities have been 
fixed for 2013 within 
this Call: 

 supporting the co-
operation between 
experts and law 
enforcement 
authorities on 
understanding and  
combating 
cybercrimes, such as 
cyber attacks, fraud 
online, identity theft 
and related crime, 
and illegal  
trade on the 
Internet;  

establishing standard 

Applications must be 
submitted by bodies and 
organisations with legal 
personality established in  
one of the EU Member 
States. 
Applications from natural 
persons are not eligible. 
Proof of the legal status of 
the Applicant organisation/ 
Coordinator must be 
attached to the Application 
Form. 
Bodies and organisations 
which are profit oriented 
may have access to grants 
and may be Applicant 
organisation/Coordinator 
only in conjunction with 
non-profit oriented or state  

Expected results: 
 Resorting to or setting 

up joint cyber crime 
investigation and enquiry 
teams, preferably in 
cooperation  
with Europol and Eurojust, 
to fight criminal groups 
operating on the Internet 
and child sexual abuse  
online;  

development of good 
practices related to 
investigative techniques 
and establishment  
of standards for the 
gathering and provision of 
digital evidence, in 
cooperation with the 

Project 
proposals 

seeking EU 
co-funding of 
less than € 
100.000 will 

not be eligible. 
There is no  
maximum 

limit but the 
amount of EU 
co-financing 

requested will 
be assessed 

with regard to 
the  

expected 
results and 
the overall 

project 

A minimum of 10% 
of the total eligible 
costs of the action 

must be  
provided as a 

financial contribution 
and borne either by 

the Applicant 
organisation/Coordin

ator,  
and/or Co-

beneficiaries, and/or 
Associate Partners, 
and/or from another 

donor 
organisation/third 

party.  
This financial 

contribution can 
come from the 

7 October 2013 
(12:00 CET) 

http://ec.euro
pa.eu/dgs/ho

me-
affairs/financi
ng/fundings/s
ecurity-and-

safeguarding-
liberties/preve
ntion-of-and-
fight-against-
crime/calls/cal

l-
2013/targeted

-
call/index_en.

htm 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
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forms for law 
enforcement requests 
to the private sector 
and vice versa;  

-operation to 
develop and 
exchange efficient 
methods of 
combating terrorist, 
racist and xenophobic  
content on the 
Internet, including 
content inciting 
minors. 
This also includes: 

fighting sexual 
exploitation of 
children and on line 
sexual exploitation 
and abuse of  
children, including 
prevention of 
recidivism, 
identification of child 
victims through 
pornographic  
materials;  

offenders via credit 
cards as part of the 
European cybercrime 
policy; 

organisations/public 
entities. 
In a project submitted by a 
profit-oriented Applicant  
organisation/Coordinator, 
the partnership must 
include at least one non-
profit oriented or state  
organisation/public entity as 
a Co-beneficiary. Projects 
presented by a profit-
oriented Applicant  
organisation/Coordinator 
and including only Associate 
Partners will not be eligible. 
The Partnership  
Declaration and Legal Entity 
Form (and its supporting 
documents) duly completed, 
dated and signed by the 
Authorised signatory for 
EACH non-profit oriented or 
state organisation/public  
entity which is a Co-
beneficiary must be 
attached to the Application.  
Entities established in third 
countries (including 
acceding and candidate 
countries),  
international organisations 
and EU Agencies may 
participate only as Associate 

European  
Cybercrime Centre at 
Europol and with Eurojust; 

innovative digital 
investigative and forensic 
tools to support the law 
enforcement  
agencies in combating 
cyber crime; development 
of exchange platforms 
(e.g. within the European  
Cybercrime Centre at 
Europol) to share 
information about existing 
forensic tools for law 
enforcement or 
about the development 
thereof; 

identify new threats as 
they emerge, to monitor 
their evolution and share  
information between 
relevant partners; 

channels for exchange of 
data amongst law 
enforcement authorities 
and between  
them and relevant bodies, 
such as the European 
Cybercrime Centre at 

quality. 
 

The total 
amount for 

co-financing of 
grants 

foreseen 
under this Call 

is € 
5.000.000. 

partnership's own 
resources or from 

any other fund  
providers. 
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cooperation between 
law enforcement 
authorities in the 
area of fighting child 
abuse through  
communication 
systems;  

activities promoting 
cooperation with the 
European Cybercrime 
Centre at Europol, or  
supporting the Global 
Alliance against child 
sexual abuse online. 

Partners on a noncost basis, 
and are not permitted to 
submit applications. None of 
their costs incurred in the 
project can  
be eligible for EU co-
financing. 

Europol; 

of 24/7 (permanent) law 
enforcement contact 
points for cyber crime 
within the  
existing Council of Europe, 
G8 and Interpol networks; 

identify and reduce 
availability of child abuse 
content online (also when  
disseminated via the 
internet underground) 
including through 
identification of best 
practices and  
methods to improve the 
removal or blocking of 
access to web pages with 
child sexual abuse 
content;  

decreasing processing time 
for identifying victims of 
child sexual abuse; 

and actions to facilitate the 
coordination of the Global 
Alliance against child  
sexual abuse online or 
otherwise support its 
work;4/13 
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of law enforcement 
authorities as regards the 
monitoring and 
interception of  
Internet communications 
in cross-border judicial 
investigations, including 
the harmonisation of  
information collection 
methods; 

national cybercrime 
centres of excellence to 
promote cyber crime 
investigation  
training, research and 
education. The national 
centres should cooperate 
as closely as possible with  
existing ISEC-funded 
projects, as well as with 
the European Cybercrime 
Centre at Europol; 

awareness raising 
initiatives in the field of 
cybercrime and child 
sexual abuse online. 
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EUROPEAN 
COMMISSI

ON 

PROGRAMME  
PREVENTION 

OF AND 
FIGHT 

AGAINST  
CRIME 2007 – 

2013 
 
 

Call for 
Proposals: 

 
 

Trafficking in 
Human Beings 

- THB 
 

The following 
priorities have been 
fixed for 2013 within 
this Call:  
1. Reduction of 
demand and supply 
for products and 
services provided by 
victims of trafficking,  
including measures 
aimed at reducing 
demand for 
trafficking for sexual 
exploitation, 
corporate social  
responsibility, and 
awareness raising 
amongst employers, 
in particular in high 
risk sectors such as  
agriculture, 
construction, travel 
and tourism, 
domestic work, 
textile, transport and 
health care. 
2. Protection of, 
support and 
assistance to victims 
including by civil 
society (service 
providers and  
grassroots 

Applications must be 
submitted by bodies and 
organisations with legal 
personality established in  
one of the EU Member 
States. 
Applications from natural 
persons are not eligible. 
Proof of the legal status of 
the Applicant organisation/ 
Coordinator must be 
attached to the Application 
Form. 
Bodies and organisations 
which are profit oriented 
may have access to grants 
and may be Applicant 
organisation/Coordinator 
only in conjunction with 
non-profit oriented or state  
organisations/public 
entities. 
In a project submitted by a 
profit-oriented Applicant  
organisation/Coordinator, 
the partnership must 
include at least one non-
profit oriented or state  
organisation/public entity as 
a Co-beneficiary. Projects 
presented by a profit-
oriented Applicant  
organisation/Coordinator 

Expected results: 
a. More comprehensive 
and sustainable systems or 
frameworks for assistance, 
support and protection  
of victims of trafficking in 
human beings, which 
include governmental and 
non-governmental actors,  
at all stages of relevant 
procedures.  
b. Establishment of 
partnerships between all 
relevant actors at all levels 
(private, public, 
nongovernmental) 
addressing trafficking in 
human beings from a wide 
perspective with the aim of  
exchanging good practices 
on identification of 
trafficking cases and 
establishing guidelines on  
cooperation agreements 
for investigation, 
prosecution and victims 
protection and support.  
c. A reduction of the 
demand and supply for 
goods and services 
provided by victims of 
trafficking in  
human beings, for 

Project 
proposals 

seeking EU 
co-funding of 
less than € 
100.000 will 

not be eligible. 
There is no  
maximum 

limit but the 
amount of EU 
co-financing 

requested will 
be assessed 

with regard to 
the  

expected 
results and 
the overall 

project 
quality. 

 
The total 

amount for 
co-financing of 

grants 
foreseen 

under this Call 
is € 

5.000.000. 

A minimum of 10% 
of the total eligible 
costs of the action 

must be  
provided as a 

financial contribution 
and borne either by 

the Applicant 
organisation/Coordin

ator,  
and/or Co-

beneficiaries, and/or 
Associate Partners, 
and/or from another 

donor 
organisation/third 

party.  
This financial 

contribution can 
come from the 

partnership's own 
resources or from 

any other fund  
providers. 

31 October 2013 
(12:00 CET) 

http://ec.euro
pa.eu/dgs/ho

me-
affairs/financi
ng/fundings/s
ecurity-and-

safeguarding-
liberties/preve
ntion-of-and-
fight-against-
crime/calls/cal

l-
2013/targeted

-
call/index_en.

htm 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
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organisations).  
3. Prosecution and 
investigation of 
offenders including 
increased operational 
cooperation between 
law  
enforcement 
agencies as well as 
with other actors, 
including on financial 
investigation and  
recruitment and 
advertisement of 
services of victims of 
trafficking via the 
internet.  
4. Research into, and 
development of tools 
to prevent and 
address different 
forms of trafficking in  
human beings. These 
could include new 
forms of (or 
recruitment for) 
trafficking for the 
purpose of  
sexual exploitation, 
labour exploitation, 
criminal activities, 
forced marriages, the 
removal of organs  

and including only Associate 
Partners will not be eligible. 
The Partnership  
Declaration and Legal Entity 
Form (and its supporting 
documents) duly completed, 
dated and signed by the 
Authorised signatory for 
EACH non-profit oriented or 
state organisation/public  
entity which is a Co-
beneficiary must be 
attached to the Application.  
Entities established in third 
countries (including 
acceding and candidate 
countries),  
international organisations 
and EU Agencies may 
participate only as Associate 
Partners on a noncost basis, 
and are not permitted to 
submit applications. None of 
their costs incurred in the 
project can be eligible for 
EU co-financing. 

example through 
measures/tools to raise 
awareness amongst 
potential  
buyers/users of such 
goods/services and 
development of guidelines 
or codes of conducts for  
businesses to address 
trafficking in human 
beings; the establishment 
of public-private 
partnerships is  
encouraged.  
d. Development of 
initiatives to better 
prevent trafficking in 
human beings and protect, 
assist and  
support victims of human 
trafficking (victims-centred 
approach); increase the 
knowledge on groups  
vulnerable to trafficking in 
human beings, especially 
women and children at 
risk, domestic workers,  
Roma communities and 
undocumented workers; 
all this taking into account 
a victim centred  
approach, the gender 
perspective and the child's 



 

 

 

 

 

 

 

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE 

Adresă: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, birou P22, RO-400084, Cluj-Napoca 
Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 int. 5116, 5483, 5482, Fax:. (00) 40 - 264 - 40.53.79, 

E-mail: fondurieuropene@ubbcluj.ro,  
Web: http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/ 

Pag. 58/81 

FINANŢAT
OR 

PROGRAM 
DE 

FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI ELIGIBILI/ 
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELOR 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTA

RE/ 
WEBSITE-UL 
PROGRAMUL

UI 

and other forms of 
exploitation. More 
knowledge needed on 
the use of internet 
and social networks  
for recruitment) of all 
forms of trafficking in 
human beings.  
5. Prevention of 
trafficking in human 
beings, in particular 
through education 
programmes and 
targeted  
training for officials 
with a main focus in 
bringing together 
various actors in 
order to increase 
policy  
coherence.  
6. Measures to 
monitor and evaluate 
of anti-trafficking 
actions, through 
further work with 
civil society  
organisations active 
in the field. 

best interest.  
e. Increased cooperation 
with and among law 
enforcement authorities 
taking into account their  
operational needs and the 
fundamental rights 
requirements, e.g. 
implement innovative 
measures to  
investigate and prosecute 
the recruitment of victims 
and the advertising of 
services by victims of  
trafficking in human beings 
via the internet, enhanced 
use of financial 
investigations in trafficking 
in human beings cases.  
f. Increased knowledge 
and awareness of new or 
less investigated forms of 
trafficking, such as  
trafficking for the purpose 
of domestic servitude, 
forced begging or forced 
criminal activities, forced  
marriages, and/or 
trafficking for the purposes 
of removal of organs etc.  
g. Development of 
comprehensive training 
programmes for actors 
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likely to come into contact 
with victims or potential 
victims of trafficking in 
human beings and 
bringing the different 
actors together in  
training programmes, 
among others law 
enforcement, judiciary, 
labour inspectors, victim 
service providers, child 
and health care workers, 
human rights organisations 
and non-governmental  
organisations. 

EUROPEAN 
COMMISSI

ON 

PROGRAMME  
PREVENTION 

OF AND 
FIGHT 

AGAINST  
CRIME 2007 – 

2013 
 
 

Call for 
Proposals: 

Financial and 
Economic 

Crime - FINEC 
 

The following 
priorities have been 
fixed for 2013 within 
this Call:  
1. Financial 
investigation as a 
tool enabling 
effective fight against 
modern criminal 
threats. 
2. Cooperation in the 
field of anti-money 
laundering. 
3. Prevention and 
fight against 
corruption, 
development of anti-
corruption policies. 

Applications must be 
submitted by bodies and 
organisations with legal 
personality established in  
one of the EU Member 
States. 
Applications from natural 
persons are not eligible. 
Proof of the legal status of 
the Applicant organisation/ 
Coordinator must be 
attached to the Application 
Form. 
Bodies and organisations 
which are profit oriented 
may have access to grants 
and may be Applicant 
organisation/Coordinator 

1. Financial investigation: 
All projects should 
understand financial 
investigation within the 
framework set by the FATF 
interpretative  
note to the 
Recommendation 30 to be 
implemented by all MS 
either within FATF or 
Moneyval. In line with  
this requirement, projects 
should notably aim to 
implement the 
recommendations of the 
Council Vth cycle  
of mutual evaluation on 
financial crime and 

Project 
proposals 

seeking EU 
co-funding of 
less than € 
100.000 will 

not be eligible. 
There is no  
maximum 

limit but the 
amount of EU 
co-financing 

requested will 
be assessed 

with regard to 
the  

expected 
results and 

A minimum of 10% 
of the total eligible 
costs of the action 

must be  
provided as a 

financial contribution 
and borne either by 

the Applicant 
organisation/Coordin

ator,  
and/or Co-

beneficiaries, and/or 
Associate Partners, 
and/or from another 

donor 
organisation/third 

party.  
This financial 

7 October 2013 
(12:00 CET) 

http://ec.euro
pa.eu/dgs/ho

me-
affairs/financi
ng/fundings/s
ecurity-and-

safeguarding-
liberties/preve
ntion-of-and-
fight-against-
crime/calls/cal

l-
2013/targeted

-
call/index_en.

htm 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
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4. Fight against 
organised crime 
involvement in 
counterfeiting. 
5. Fight against fake 
medicine. 
6. Effective 
confiscation of 
criminal assets 
including the 
management of 
frozen assets and the 
reuse of  
confiscated assets. 
7. Identity theft. 
8. Extortion 
racketeering. 
9. Best practices in 
the identification and 
the tracing of the 
proceeds of crime. 

only in conjunction with 
non-profit oriented or state  
organisations/public 
entities. 
In a project submitted by a 
profit-oriented Applicant  
organisation/Coordinator, 
the partnership must 
include at least one non-
profit oriented or state  
organisation/public entity as 
a Co-beneficiary. Projects 
presented by a profit-
oriented Applicant  
organisation/Coordinator 
and including only Associate 
Partners will not be eligible. 
The Partnership  
Declaration and Legal Entity 
Form (and its supporting 
documents) duly completed, 
dated and signed by the 
Authorised signatory for 
EACH non-profit oriented or 
state organisation/public  
entity which is a Co-
beneficiary must be 
attached to the Application.  
Entities established in third 
countries (including 
acceding and candidate 
countries),  
international organisations 

financial investigation Final 
Report.  

given to projects aiming to 
enhance financial forensics 
and analysis in view to  
dismantle criminal 
network, bring 
prosecutable evidence 
before the judge and 
detect criminal activity; 

approach to exchange of 
information beyond a 
classic secure hit/no hit 
approach  
through cross-check of 
databases in compliance 
with data protection 
requirements; 

materials (manuals). 
2. Anti-money laundering: 

an effective cooperation 
between Financial 
Intelligence Units (FIU), 
and further  
development of the 
FIU.NET system; 

transparency of legal 
arrangements and legal 

the overall 
project 
quality. 

 
The total 

amount for 
co-financing of 

grants 
foreseen 

under this Call 
is € 

7.000.000. 

contribution can 
come from the 

partnership's own 
resources or from 

any other fund  
providers. 
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and EU Agencies may 
participate only as Associate 
Partners on a noncost basis, 
and are not permitted to 
submit applications. None of 
their costs incurred in the 
project can be eligible for 
EU co-financing. 

entities to better identify 
the beneficial  
owner; projects analysing 
the current situation 
regarding the transparency 
of trusts and companies in  
Member States and 
elaborating alternative or 
additional models to 
increase such 
transparency. 
3. Prevention and fight 
against corruption in 
Europe: 
Provide support for the 
assessment process of the 
Member States' anti-
corruption efforts in the  
framework of the EU Anti-
Corruption Report through 
measures such as: 

quantitative and 
qualitative measurement 
methodologies for 
corruption trends and  
results achieved in the 
Member States; 

ain trends 
of corruption (most 
vulnerable areas) and the 
causes of corruption in the  
Member States and effects 
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of corruption on the 
society; 

methods for gathering and 
measuring relevant 
statistics related to 
corruption; 

bject 
specific 
assessments/research/stu
dies covering the 
enforcement of 
anticorruption  
policies in one or several 
Member States; 

screening systems of 
specific anti-corruption 
related matters, with focus 
on  
enforcement, covering one 
or several Member States; 

information and 
professional standards 
between Member States; 

facilitating exchange of 
anti-corruption best 
practices in Member 
States; 

-cutting 
and country specific weak 
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spots of enforcement of 
anti-corruption policies  
and/or ensuring adequate 
monitoring of the state of 
play; 

comparative methods for 
identifying cross-cutting 
matters that will help 
develop further  
anti-corruption policy 
actions at EU level; 

comparative 
studies/analysis among 
Member States on 
enforcement of specific  
anticorruption measures 
and/or level of 
implementation of 
international 
commitments; 

improving the expertise 
and knowledge of relevant 
stakeholders (e.g. law 
enforcement,  
judiciary, civil society, 
media) on detection and 
repression of corruption 
and specific connected 
areas  
(e.g. money laundering, 
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asset recovery); 

systems/methods/tools for 
monitoring the content of 
the media on corruption 
related  
matters; 

at the EU borders for the 
prevention and combating 
of corruption as a 
facilitator  
of organised crime 
activities (such as 
smuggling in cigarettes, 
THB, etc). 
4. Fight against organised 
crime involvement in 
counterfeiting 

enforcement expertise, 
best practices, trainings in 
detection of counterfeiting 
and fight  
against criminal networks 
within internal market; 

best practices between 
private and public 
stakeholders in this 
regard; 

knowledge of MS penal 
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legislation in view of 
strengthening their 
operational  
cooperation; 

tackling the trade of 
counterfeiting through the 
internet. 
5. Combating 
pharmaceutical crime 

gal 
framework preventing 
penetration of licit supply 
chain by fake medicine by 
police  
investigations targeting 
criminal networks; 

investigation methods in 
the fight against 
pharmaceutical products 
so as to assess and  
tackle this criminal threat 
as well as promote 
relevant partnerships with 
private stakeholders; 

tackling the trade of fake 
medicine through the 
internet. 
6. Confiscation of criminal 
assets: 
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and recovery of the 
proceeds of crime; 

Increasing the 
transparency of legal 
entities and contractual 
arrangements and 
facilitating the  
identification of the 
beneficial owner of an 
asset; 
Foster the establishment 
and development of 
effective Asset Recovery 
Offices in the Union and in  
countries candidate to EU 
accession; 

of law enforcement and 
judicial practitioners on 
legal issues related to  
confiscation and asset 
recovery; 

of effective practices to 
manage frozen assets and 
promote the exchange of  
such practices 

dissemination of best 
practices on the re-use of 
confiscated assets; 

development of new 



 

 

 

 

 

 

 

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE 

Adresă: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, birou P22, RO-400084, Cluj-Napoca 
Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 int. 5116, 5483, 5482, Fax:. (00) 40 - 264 - 40.53.79, 

E-mail: fondurieuropene@ubbcluj.ro,  
Web: http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/ 

Pag. 67/81 

FINANŢAT
OR 

PROGRAM 
DE 

FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI ELIGIBILI/ 
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELOR 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTA

RE/ 
WEBSITE-UL 
PROGRAMUL

UI 

systems and procedures to 
facilitate the acquisition 
and exchange of  
financial information for 
asset tracing purposes; 

private partnerships and 
favour the involvement of 
civil society in the 
prevention and  
fight against economic and 
financial crime. 
7. Identity theft: 

combating identity theft 
and identity fraud and 
promoting identity 
management; 

investigation and 
prosecution of identity 
related crimes; 

collection module on 
identity related crimes. 
8. Extortion racketeering: 

combating extortion 
racketeering; 

of best practices on the 
investigation of extortion 
racketeering and 
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assistance  
to victims and witnesses; 

collection module on 
extortion racketeering. 

EUROPEAN 
COMMISSI

ON 

PROGRAMME  
PREVENTION 

OF AND 
FIGHT 

AGAINST  
CRIME 2007 – 

2013 
 
 

Call for 
Proposals: 
Chemical, 
Biological, 

Radiological 
and  

Nuclear 
materials - 

CBRN 
 

The Call aims at 
supporting the 
implementation of 
the EU CBRN Action 
Plan3 
, as adopted by the 
JHA  
Council in December 
2009 and should lead 
to the improvement 
of the capabilities of 
the Member States  
and relevant 
international 
organisations to 
prepare for, detect 
and respond to CBRN 
incidents. The EU  
CBRN Action Plan 
identifies actions in 
chemical (C), 
biological (B) and 
radiological-nuclear 
(RN)  
categories, including 
horizontal actions 
pertaining to all the 
three categories, as 

Applications must be 
submitted by bodies and 
organisations with legal 
personality established in  
one of the EU Member 
States. 
Applications from natural 
persons are not eligible. 
Proof of the legal status of 
the Applicant organisation/ 
Coordinator must be 
attached to the Application 
Form. 
Bodies and organisations 
which are profit oriented 
may have access to grants 
and may be Applicant 
organisation/Coordinator 
only in conjunction with 
non-profit oriented or state  
organisations/public 
entities. 
In a project submitted by a 
profit-oriented Applicant  
organisation/Coordinator, 
the partnership must 
include at least one non-
profit oriented or state  

Expected results: 
 
The proposed projects 
should provide for a 
concrete contribution to 
the implementation of the  
actions identified in the EU 
CBRN Action Plan, either in 
the form of direct 
implementation or in  
the form of activities 
aimed at the preparation 
of their implementation.  
• The proposed projects 
should provide for a 
concrete contribution to 
the implementation of the  
actions identified in the EU 
Action Plan on Enhancing 
the Security of Explosives, 
as far as these  
have not yet been 
implemented.  
• The proposed projects 
should provide for a 
concrete contribution to 
the implementation of the  
actions identified in the EU 

Project 
proposals 

seeking EU 
co-funding of 
less than € 
100.000 will 

not be eligible. 
There is no  
maximum 

limit but the 
amount of EU 
co-financing 

requested will 
be assessed 

with regard to 
the  

expected 
results and 
the overall 

project 
quality. 

 
The total 

amount for 
co-financing of 

grants 
foreseen 

under this Call 

A minimum of 10% 
of the total eligible 
costs of the action 

must be  
provided as a 

financial contribution 
and borne either by 

the Applicant 
organisation/Coordin

ator,  
and/or Co-

beneficiaries, and/or 
Associate Partners, 
and/or from another 

donor 
organisation/third 

party.  
This financial 

contribution can 
come from the 

partnership's own 
resources or from 

any other fund  
providers. 

9 October 2013 
(12:00 CET) 

http://ec.euro
pa.eu/dgs/ho

me-
affairs/financi
ng/fundings/s
ecurity-and-

safeguarding-
liberties/preve
ntion-of-and-
fight-against-
crime/calls/cal

l-
2013/targeted

-
call/index_en.

htm 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
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well as certain key  
actions. 
 
In this context the 
following actions – 
among others – will 
be considered as 
priority:  
1. Establishment of a 
permanent training 
facility simulating 
aviation environment 
for law  
enforcement 
personnel engaged in 
aviation security in-
flight missions and 
counter-terrorism  
operations.  
2. Development of 
CBRN training 
modules to increase 
awareness, 
contingency and 
procedures in  
the field of aviation 
security with the 
view to be used in 
the EU wide context.  
3. Development of 
standards and 
procedures for areas 
which include 

organisation/public entity as 
a Co-beneficiary. Projects 
presented by a profit-
oriented Applicant  
organisation/Coordinator 
and including only Associate 
Partners will not be eligible. 
The Partnership  
Declaration and Legal Entity 
Form (and its supporting 
documents) duly completed, 
dated and signed by the 
Authorised signatory for 
EACH non-profit oriented or 
state organisation/public  
entity which is a Co-
beneficiary must be 
attached to the Application.  
Entities established in third 
countries (including 
acceding and candidate 
countries), international 
organisations and EU 
Agencies may participate 
only as Associate Partners 
on a noncost basis, and are 
not permitted to submit 
applications. None of their 
costs incurred in the project 
can be eligible for EU co-
financing. 

Air Cargo Security Action 
Plan, in particular as 
regards enhancement  
of MS capability to detect 
high-risk materials (C, B, 
RN, explosives and 
precursors).  
Proposals should pay 
appropriate attention to 
the effects of the project 
on individual rights and 
freedoms,  
as well as on possible 
remedies. 

is € 
3.000.000. 
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training, certification 
and  
deployment of 
innovative detection 
techniques for 
explosive detection 
dogs, in particular  
detection of home-
made explosives.  
4. Development of 
appropriate detection 
methodologies and 
procedures, for use 
with mobile CBRNE 
detection 
technologies with the 
aim to detect and 
prevent terrorist 
attacks in the field of 
public  
mass events, 
transport hubs, soft 
targets and critical 
infra structures. 

EUROPEAN 
COMMISSI

ON 

PROGRAMME  
PREVENTION 

OF AND 
FIGHT 

AGAINST  
CRIME 2007 – 

2013 
 
 

The following 
priorities have been 
fixed for 2013 within 
this Call:  
• initiatives that 
encourage people to 
give up their 
engagement in 
terrorist and violence 

Applications must be 
submitted by bodies and 
organisations with legal 
personality established in  
one of the EU Member 
States. 
Applications from natural 
persons are not eligible. 
Proof of the legal status of 

Expected results: 
 
Improved operational 
cooperation, coordination 
and exchanges of staff in 
order to strengthen  
networking, mutual 
confidence and 
understanding in tackling 

Project 
proposals 

seeking EU 
co-funding of 
less than € 
100.000 will 

not be eligible. 
There is no  
maximum 

A minimum of 10% 
of the total eligible 
costs of the action 

must be  
provided as a 

financial contribution 
and borne either by 

the Applicant 
organisation/Coordin

9 October 2013 
(12:00 CET) 

http://ec.euro
pa.eu/dgs/ho

me-
affairs/financi
ng/fundings/s
ecurity-and-

safeguarding-
liberties/preve
ntion-of-and-

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm
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Call for 
Proposals: 

Radicalisation 
leading to 

terrorism and  
the role of 
victims of 

terrorism in  
preventing 

radicalisation 
- RAD 

promoting  
extremist groups;  
• development and 
exchange of specific 
operational tools 
among Member 
States government  
institutions, local 
actors, civil society 
including victims 
groups, and the 
Commission;  
• initiatives aimed at 
developing or 
encouraging credible 
role models to voice 
positive messages  
offering alternatives 
to terrorist 
propaganda;  
• initiatives aimed at 
supporting the role of 
victims of terrorism 
in order to prevent 
terrorism and 
violence promoting 
extremism. 

the Applicant organisation/ 
Coordinator must be 
attached to the Application 
Form. 
Bodies and organisations 
which are profit oriented 
may have access to grants 
and may be Applicant 
organisation/Coordinator 
only in conjunction with 
non-profit oriented or state  
organisations/public 
entities. 
In a project submitted by a 
profit-oriented Applicant  
organisation/Coordinator, 
the partnership must 
include at least one non-
profit oriented or state  
organisation/public entity as 
a Co-beneficiary. Projects 
presented by a profit-
oriented Applicant  
organisation/Coordinator 
and including only Associate 
Partners will not be eligible. 
The Partnership  
Declaration and Legal Entity 
Form (and its supporting 
documents) duly completed, 
dated and signed by the 
Authorised signatory for 
EACH non-profit oriented or 

radicalisation and violent 
extremism in  
places of increased 
vulnerability through:  
– development and 
exchange of specific 
operational tools between 
stakeholders working with 
most  
susceptible individuals and 
vulnerable communities in 
the security, law-
enforcement and prison 
sector  
as well as among policy-
planners, and in other 
relevant security policy;  
– better training and 
awareness raising for 
practitioners whose work 
contributes to prevent  
radicalisation and 
recruitment to violence 
promoting extremist 
groups e.g. youth and 
social workers,  
teachers, local authorities, 
law-enforcement officials 
including prison and 
probation staff, and other  
relevant actors.  
• Increased effectiveness 
of measures and policies 

limit but the 
amount of EU 
co-financing 

requested will 
be assessed 

with regard to 
the  

expected 
results and 
the overall 

project 
quality. 

 
The total 

amount for 
co-financing of 

grants 
foreseen 

under this Call 
is € 

3.000.000. 

ator,  
and/or Co-

beneficiaries, and/or 
Associate Partners, 
and/or from another 

donor 
organisation/third 

party.  
This financial 

contribution can 
come from the 

partnership's own 
resources or from 

any other fund  
providers. 

fight-against-
crime/calls/cal

l-
2013/targeted

-
call/index_en.

htm 
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state organisation/public  
entity which is a Co-
beneficiary must be 
attached to the Application.  
Entities established in third 
countries (including 
acceding and candidate 
countries), international 
organisations and EU 
Agencies may participate 
only as Associate Partners 
on a noncost basis, and are 
not permitted to submit 
applications. None of their 
costs incurred in the project 
can be eligible for EU co-
financing. 

designed to prevent and 
tackle radicalisation and  
violent extremism through 
the development of 
analytical, monitoring and 
evaluation tools.  
• Enhanced understanding 
of how the Internet is used 
in the process of individual 
radicalisation.  
• Increased resilience 
among vulnerable 
communities and target 
groups through e.g.:  
– disengagement and de-
radicalisation programmes 
and programmes 
challenging violence 
promoting  
ideologies with the use of 
role models;  
– enhancing knowledge, 
awareness and critical 
thinking, particularly 
among the youth, on the 
nature  
of terrorism and violence 
promoting groups and the 
underlying propaganda;  
– increased response 
capacity of citizens and 
civil society to tackle the 
phenomenon more 
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effectively  
at grass-roots level by e.g. 
providing media skills and 
platforms to mainstream 
voices, victims and  
others to challenge the 
propaganda of terrorists 
and violence promoting 
groups;  
– devising/promoting 
effective channels for 
addressing (perceived or 
real) grievances, exclusion 
also  
through improved 
communication and 
outreach activities; Better 
explaining our policies to 
target  
audiences, Media-training 
for moderate opinion-
leaders who counter 
terrorist and violent 
extremist  
propaganda, establishing 
platforms for the exchange 
and debate contributing to 
more pluralistic  
discourse within target 
audiences; 
– devising support to the 
dissemination of terrorist 
victims' testimonies and 
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providing local platforms  
for victims in order to 
prevent terrorism and 
violence promoting groups 
in particular by 
delegitimizing  
their propaganda and 
offering positive messages 
based on the EU values.  
• Empowered pluralist 
discourse by facilitating 
creation of networks of 
influential religious and 
secular  
opinion leaders (i.e. 
religious authorities, 
scholars, professionals, 
community leaders etc.) 
who have  
the charisma and 
knowledge to challenge 
terrorist and violent 
extremist propaganda and 
stimulate  
critical thinking among the 
most susceptible 
individuals and 
communities. 

EUROPEAN 
COMMISSI

ON 

SPECIFIC 
PROGRAMME 
"DAPHNE III" 
(2007-2013) 
TO PREVENT 

Proposals shall 
complement the 
efforts of the EU in 
the area of violence 
against children,  

Applicants and partners 
must be legally constituted 
public or private 
organisations or institutions 

2.2.1. Support for 
victims of violence 
(SVV) 
Proposals should focus on 
specialised support 

The EU grant 
applied for 

shall be 
reasonable 

and 

The application must 
contain a balanced 
budget presenting 
the sources of co-

financing  

30 October 
2013, 12:00 

(noon) Central 
European Time 

http://ec.euro
pa.eu/justice/
newsroom/file
s/call_2013_d
ap_ag_en.pdf 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/call_2013_dap_ag_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/call_2013_dap_ag_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/call_2013_dap_ag_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/call_2013_dap_ag_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/call_2013_dap_ag_en.pdf
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AND COMBAT 
VIOLENCE 
AGAINST 

CHILDREN,  
YOUNG 

PEOPLE AND 
WOMEN AND 
TO PROTECT 

VICTIMS AND  
GROUPS AT 

RISK 
CALL FOR 

PROPOSALS 
JUST/2013/D

AP/AG  
Action grants 

young people and 
women; applications 
that are duplications 
of already existing 
actions will  
not be funded. 
The proposals under 
this call shall focus 
on the annual 
priorities described 
below: 

 
of violence 

harmful practices  

and/or witnesses of 
violence in close or 
intimate relationships 

of bullying at school  

interventions and 
victim protection 
measures 

violence against 
children, young 
people and women 
through projects  
targeting attitudinal 
and behavioural 
changes in the 

(non-governmental 
organisations, regional and 
local authorities at the 
relevant level, university 
departments and research 
centres). Public bodies at 
national/central level (i.e. 
ministries at central level, 
national equality bodies, 
etc.) are not eligible under 
this DAPHNE III call 

 
Target groups 
The main target groups of 
the call shall be, inter alia, 
families, men, teachers and 
educational  
staff, social workers, police 
and border guards, local, 
national and military 
authorities, medical  
and paramedical staff, 
judicial staff, NGOs, trade 
unions and religious 
communities. The call  
shall benefit children, young 
people and women who are, 
or risk becoming, victims of 
violence. 

services for women, young 
people and children  
victims of violence (e.g. 
shelters, counselling 
services, rape crisis and 
sexual assault referral  
centres, helplines, 
specialised child support, 
targeted support services 
for most vulnerable  
groups of victims, such as 
persons with disabilities, 
migrants, Roma, persons 
belonging to  
ethnic minorities, LGBTI 
and elderly women). 
Projects should focus on 
any of the following  
actions: mapping of 
existing specialist support 
services building on 
existing work in this area 
(either public or run by 
non-governmental 
organisations (NGOs)) in 
the Member States;  
development and 
exchange of best practices 
in establishing and running 
such specialised  
services), identification of 
gaps and 
recommendations for 

proportionate 
to the 

proposed 
activities.  

There is no 
maximum 
limit, but a 
minimum 
limit: the 

grant applied 
for cannot be 

less than  
EUR 75.000. 

 
The total 
indicative 
budget 

available is 
EUR 11 404 

000 

other than the EU 
grant, taking into 

account that the EU 
co-financing cannot 

exceed  
80% of the total 

eligible costs. 
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context of 
sexualisation 

on violence against 
women  
 
Proposals under all 
priorities must make 
provisions to 
document the 
number of women,  
young people and 
children reached and 
provide anonymised 
data disaggregated 
by gender and by 
age and must 
describe how this will 
be done in their grant 
application. 

establishing specialist 
services at  
national level, promotion 
of the cooperation and 
networking across the EU 
of national/local  
authorities or NGOs 
responsible for providing 
specialist support.  
2.2.2. Violence linked to 
harmful practices (VHP) 
Proposals should be 
related to combating and 
preventing violence linked 
to so-called harmful  
practices (e.g. female 
genital mutilation, forced 
or early marriage or forced 
sexual  
relationships, honour 
crimes) committed against 
women, young people and 
children. They 
must incorporate direct 
participation of the 
communities, including 
targeted awarenessraising, 
education, specialised 
training of key 
professionals as well as 
promotion of dialogue  
within practising 
communities. 
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2.2.3. Children as 
victims and/or 
witnesses of violence in 
close/intimate 
relationships  
(CVWV) 
Proposals should benefit 
child victims and/or 
witnesses of violence in 
close or intimate  
relationships, where 
projects roll out previously 
tried and tested models6 
or pilots (to be  
described in detail in the 
application) taking a child-
centred approach and 
documenting the  
numbers of children to be 
reached by the project. 
Projects under this priority 
may allow for  
adaptations or 
customisation in line with 
the situation in individual 
Member States, but the  
overall objectives and 
methods must be the 
same for all participating 
Member States.  
2.2.4. Children as 
victims of bullying at 
school (CVBS) 
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Proposals should develop 
and roll out, or roll out 
previously developed and 
piloted comprehensive 
anti-bullying policy and 
programmes (to be 
described in detail in the  
application) in schools. 
Projects funded under this 
priority must involve 
children, teachers and  
staff in a participatory and 
empowering manner and 
clearly document the 
numbers of  
children/teachers/staff that 
will be reached.  
Bullying at school projects 
may also cover social 
networking sites as an 
extension of bullying  
in schools. Projects under 
this priority may allow for 
adaptations or 
customisation in line with  
the situation in individual 
Member States, but the 
overall objectives and 
methods must be the  
same for all participating 
Member States. 
2.2.5. Perpetrator 
interventions and victim 
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protection measures 
(PiVP) 
Proposals should build on 
tried and tested 
intervention models 
targeted at perpetrators of  
violence against children, 
young people and women, 
with the aim of preventing 
further  
violence, by bringing about 
attitudinal and behavioural 
change. The Commission 
would also  
fund projects that analyse 
the current availability and 
actual use of and 
conditions for different  
forms of protection orders 
(e.g. restraining and 
barring orders) by law 
enforcement agencies  
and the judiciary in the 
Member States to prevent 
further violence against 
children, young  
people and women.  
2.2.6. Prevention of 
violence against 
children, young people 
and women through 
projects  
targeting attitudinal 
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and behavioural 
changes in the context 
of sexualisation (PVS) 
Proposals should empower 
children (boys and girls), 
young people and women 
to use media  
in a safe way to bring 
about attitudinal and 
behavioural changes with 
regard to the potentially  
harmful impact of gender 
stereotyping and 
sexualisation in the media, 
consumer industries,  
online or video games, 
social networking, etc. 
Projects on children must 
take due account of  
the standards set out in 
the UN Convention on the 
rights of the child. Projects 
may allow for  
adaptations or 
customisation in line with 
the situation in individual 
Member States, but the  
overall objectives and 
methods must be the 
same for all participating 
Member States. 
2.2.7. Awareness 
raising on violence 
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against women (ARVW) 
Proposals should develop 
new and innovative 
awareness raising 
activities and materials  
aimed at preventing 
violence against women 
(e.g. using social 
networking websites, 
films, songs, theatre plays, 
photo competitions, etc) 
which will be targeted at 
and/or accessible for  
most vulnerable groups of 
women, such as women 
with disabilities, migrants, 
Roma, women  
belonging to ethnic 
minorities, lesbians, 
transexuals and elderly 
women. 

 
 


