
 

 
 

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, birou P22  
Cluj-Napoca, RO-400084  

Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482 
 Fax: (00)40-264-40.53.79 

fondurieuropene@ubbcluj.ro 
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene 

 

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE 

 

Nr.329 /11.01.2016  

CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ŞI GUVERNAMENTALE DE FINANŢARE CARE AR PUTEA FI ACCESATE DE 
UBB ÎN ANUL 2015 – LUNA DECEMBRIE 

PROGRAM DE FINANŢARE VALOAREA GRANTULUI CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI 

INFORMAŢII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELOR 

PAGINA 

EEA and Norway Grants 
 

Programul RO01 - Asistență 
tehnică și Fondul Bilateral la Nivel 
Național 

Buget total Măsura II - 
Arii Prioritare: 636.000 
Euro 

0 % Data limită de depunere 
a aplicațiilor este 31 
decembrie 2015 sau 
până la epuizarea 
fondurilor.  

1 

CALL FOR PROPOSALS 
JUST/2015/RRAC/AG  
Action grants to prevent and 
combat racism, xenophobia, 
homophobia and other forms of 
intolerance  
RIGHTS, EQUALITY AND 
CITIZENSHIP/JUSTICE 
PROGRAMME  
(2014-2020) 

The EU grant requested 
cannot be lower than 
EUR 300 000. There is no 
upper limit 

The funding under this call is based on the 
co-financing principle: the grant cannot 
constitute more than 80% of overall 

eligible project costs. 

The deadline for 
submitting proposals 
via the PRIAMOS 
system is  
18 February 2016, 
12:00 (noon) Central 
European Time 

3 

CALL FOR PROPOSALS 
JUST/2015/RDAP/AG/CORP  
Action grants to support 
transnational projects on the 
elimination of corporal punishment 
of children  
RIGHTS, EQUALITY AND 
CITIZENSHIP PROGRAMME  
(2014-2020) 

The EU grant requested 
cannot be lower than EUR 
75.000. There is no upper 
limit 

The funding under this call is based on the 
co-financing principle: the grant cannot 
constitute more than 80% of overall 

eligible project costs. 

The deadline for 
submitting proposals 
via the PRIAMOS 
system is  
3 March 2016, 12:00 
(noon) Central 
European Time 

6 

PROGRAMUL OPERATIONAL 
INFRASTRUCTURA MARE 2014-
2020,  
AP 4, O.S. 4.1 
Cresterea gradului de protectie si 
conservare a biodiversitatii prin 
masuri de management adecvate si 
refacerea ecosistemelor degradate 
Elaborare si implementare planuri 
de management 

Costul total  
eligibil al proiectului NU 
depaseste valoarea totala 
de  
50.000.000  
euro 
 

0% Apel 
nelansat 
 
Ghidul 
solicitantului 
a fost 
relansat in 
consultare 
publica! 

10 

PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
CAPACITATE 
ADMINISTRATIVA 2014-2020,  
AP 2, O.S. 2.2 
CP1/2015 - 
Sprijinirea acțiunilor privind 
aplicarea unitară a normelor, 
mecanismelor și procedurilor în 
materie de etică și integritate, 
precum și a măsurilor referitoare la 
prevenirea corupției la nivelul 
autorităților și instituțiilor publice 

Suma minimă aferentă unui 
proiect:   
300.000,00,00 lei    
Suma maximă aferentă 
unui proiect: 
9.000.000,00 lei 

A se vedea catalogul. Apel 
nelansat 
 
Ghidul 
solicitantului 
a fost 
relansat in 
consultare 
publica! 

11 

PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
CAPACITATE 
ADMINISTRATIVA 2014-2020,  
AP 1, O.S. 1.1 
IP 3/2015 – Sprijin pentru 
susținerea măsurilor din Strategia 
pentru Consolidarea Administrației 
Publice 2014-2020 și Strategia 
privind mai buna reglementare 
2014-2020, documente strategice 
naționale (SMBR) 

Suma minima 
aferenta unui 
proiect: 
700.000 lei 
Suma maxima 
aferenta unui 
proiect: 
15.000.000 lei 

20% Apel 
nelansat 
 
Ghidul 
solicitantului 
a fost 
relansat in 
consultare 
publica! 

15 

PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
CAPACITATE 
ADMINISTRATIVA 2014-2020,  
AP 1, O.S. 1.1 
CP2/2015 – Creșterea capacității 
ONG-urilor și a partenerilor sociali 
de a formula politici publice 
alternative 

Suma minima 
aferenta unui 
proiect: 
250.000 lei 
Suma maxima 
aferenta unui 
proiect: 
1.000.000 lei 

20% Apel 
nelansat 
 
Ghidul 
solicitantului 
a fost 
relansat in 
consultare 
publica! 

16 
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CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ŞI GUVERNAMENTALE DE FINANŢARE CARE AR PUTEA FI ACCESATE DE UBB ÎN ANUL 2016 – LUNA IANUARIE 

FINANŢATOR 
PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ 

GRUPUL ŢINTĂ 
ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELO
R 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITE-

UL 
PROGRAMULUI 

Islanda, 
Principatul 

Liechtenstein și 
Regatului 
Norvegiei 

 
 

Ministerul 
Fondurilor 
Europene 

îndeplineşte 
rolul de Punct 

Naţional de 
Contact 

EEA and 
Norway Grants 

 
Programul 

RO01 - 
Asistență 
tehnică și 

Fondul Bilateral 
la Nivel 
Național 

În cadrul acestui 
fond se finanțează 
proiecte/acțiuni, 
individuale sau în 
parteneriat, de 
colaborare, schimb 
de experiență, 
transfer de 
cunoștințe și bune 
practici între 
beneficiari și entități 
din Statele 
Donatoare, alte 
state beneficiare și 
România. 

Punctul Național de 
Contact și alte 
instituții naționale 
care joacă un rol 
important în 
stabilirea/impleme
ntarea unui anumit 
program inclus în 
Memorandumurile 
de Înțelegere; 
Operatorii de 
program și 
partenerii de 
program din cadrul 
programelor 
finanțate prin 
Granturile SEE și 
Norvegiene 2009-
2014; 
Promotorii de 
proiect și partenerii 
de proiect din 
cadrul proiectelor 
finanțate prin 
Granturile SEE și 
Norvegiene 2009-

Activitățile eligibile ce pot fi 
finanțate sunt: organizarea 
de conferințe și seminarii pe 
teme de interes comun, 
cooperare tehnică și schimb 
de experți, formarea pe 
termen scurt, vizite de 
studiu, elaborarea de 
rapoarte și studii, etc.  

Buget total 
Măsura II - 
Arii Prioritare: 
636.000 Euro 

0% Data limită de 
depunere a 
aplicațiilor este 
31 decembrie 
2015 sau 
până la 
epuizarea 
fondurilor. 
Termenul 
limită pentru 
implementarea 
proiectelor/acți
unilor: 30 
iunie 2016. 
Cererile de 
finanţare 
depuse vor fi 
evaluate în 
mod continuu, 
în ordinea 
înregistrării 
lor, până ce 
întreaga 
alocare 
financiară va fi 
epuizată. 

http://www.eeag
rants.ro/fondul-
national-
bilateral-apeluri 

 

http://www.eeag
rants.ro/docume
nts/10194/1434
69/Ghidul+Aplic
antului+-
+FNB+-
+dec2014.pdf/6
0bd7c49-610c-
4301-8cd5-
c2ad01a6a2f2  

 

 

 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://www.eeagrants.ro/fondul-national-bilateral-apeluri
http://www.eeagrants.ro/fondul-national-bilateral-apeluri
http://www.eeagrants.ro/fondul-national-bilateral-apeluri
http://www.eeagrants.ro/fondul-national-bilateral-apeluri
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/143469/Ghidul+Aplicantului+-+FNB+-+dec2014.pdf/60bd7c49-610c-4301-8cd5-c2ad01a6a2f2
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/143469/Ghidul+Aplicantului+-+FNB+-+dec2014.pdf/60bd7c49-610c-4301-8cd5-c2ad01a6a2f2
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/143469/Ghidul+Aplicantului+-+FNB+-+dec2014.pdf/60bd7c49-610c-4301-8cd5-c2ad01a6a2f2
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/143469/Ghidul+Aplicantului+-+FNB+-+dec2014.pdf/60bd7c49-610c-4301-8cd5-c2ad01a6a2f2
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/143469/Ghidul+Aplicantului+-+FNB+-+dec2014.pdf/60bd7c49-610c-4301-8cd5-c2ad01a6a2f2
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/143469/Ghidul+Aplicantului+-+FNB+-+dec2014.pdf/60bd7c49-610c-4301-8cd5-c2ad01a6a2f2
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/143469/Ghidul+Aplicantului+-+FNB+-+dec2014.pdf/60bd7c49-610c-4301-8cd5-c2ad01a6a2f2
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/143469/Ghidul+Aplicantului+-+FNB+-+dec2014.pdf/60bd7c49-610c-4301-8cd5-c2ad01a6a2f2
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/143469/Ghidul+Aplicantului+-+FNB+-+dec2014.pdf/60bd7c49-610c-4301-8cd5-c2ad01a6a2f2
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/143469/Ghidul+Aplicantului+-+FNB+-+dec2014.pdf/60bd7c49-610c-4301-8cd5-c2ad01a6a2f2
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FINANŢATOR 
PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ 

GRUPUL ŢINTĂ 
ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELO
R 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITE-

UL 
PROGRAMULUI 

2014; 
Ambasadele 
statelor donatoare 
în Romania și 
ambasadele 
României în statele 
donatoare; 
Instituții publice, 
autorități publice 
naționale sau 
internaționale, 
autorități publice 
locale, sau 
regionale; 
Agenții 
guvernamentale; 
Instituții de 
învățământ și 
institute de 
cercetare; 
Organizații non-
guvernamentale, 
asociații, fundații, 
sindicate, 
patronate care 
activează în sfera 
ariilor prioritare 
enunțate anterior.  

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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FINANŢATOR 
PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ 

GRUPUL ŢINTĂ 
ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELO
R 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITE-

UL 
PROGRAMULUI 

Europen 
Commission 
DG JUSTICE 
AND 
CONSUMERS 

CALL FOR 
PROPOSALS 
JUST/2015/RR
AC/AG  
Action grants 
to prevent and 
combat racism, 
xenophobia, 
homophobia 
and other 
forms of 
intolerance  
RIGHTS, 
EQUALITY AND 
CITIZENSHIP/J
USTICE 
PROGRAMME  
(2014-2020) 

This call for 
proposals for action 
grants is based on 
the 2015 annual 
work programme1 of 
the Rights, Equality 
and Citizenship 
Programme (REC 
Programme).2 It 
aims to co-fund 
transnational 
projects, which are 
in line with the 
specific objective of 
the programme, to 
prevent and combat 
racism, xenophobia, 
homophobia and 
other forms of 
intolerance. 

Eligibility of the 
applicant and of 
the partners  
Applicants and 
partners must 
comply with the 
following 
requirements:  
(a) Legal status: 
Applicants and 
partners must be 
legally constituted 
public or private 
organisations, or 
international 
organisations  
Bodies set up by 
the European 
Union falling under 
Article 208 of the 
Financial 
Regulations (EU 
bodies and 
institutions) are 
not eligible for 
funding and cannot 
submit 
applications. They 
can be associated 
to an application, 

The proposals under this call 
shall focus on the priorities 
described below:  
2.1 Best practices to 
prevent and combat 
racism, xenophobia, 
homophobia and other forms 
of intolerance (BEST)  

2.2 Training and capacity 
building for strengthening 
criminal responses to hate 
crime and hate speech 
(TRAI)  

2.3 Empowering and 
supporting victims of hate 
crime and hate speech 
(VICT)  

 

The EU grant 
requested 
cannot be 
lower than 
EUR 300 000. 
There is no 
upper limit 

The funding under 
this call is based on 
the co-financing 
principle: the 
grant cannot 
constitute more 
than 80% of 
overall eligible 
project costs. The 
beneficiaries should 
ensure that the 
outstanding 
balance is covered 
from sources other 
than the EU budget 
(own resources of 
beneficiaries, 
contributions by 
donors, income 
generated by the 
project). The 
project budget 
must have revenue 
and expenditure in 
balance.  
Contributions in 
kind  
Contributions in 
kind mean the 
provision of goods 

The deadline 
for 
submitting 
proposals via 
the PRIAMOS 
system is  
18 February 
2016, 12:00 
(noon) 
Central 
European 
Time 

http://ec.europa
.eu/justice/grant
s1/calls/2015_ac
tion_grants/just
_2015_rrac_ag_
en.htm 

 

http://ec.europa
.eu/justice/grant
s1/files/2015_ac
tion_grants/201
5_rrac_ag/just_
2015_rrac_ag_c
all_notice_en.pdf 

 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rrac_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rrac_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rrac_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rrac_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rrac_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rrac_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rrac_ag/just_2015_rrac_ag_call_notice_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rrac_ag/just_2015_rrac_ag_call_notice_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rrac_ag/just_2015_rrac_ag_call_notice_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rrac_ag/just_2015_rrac_ag_call_notice_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rrac_ag/just_2015_rrac_ag_call_notice_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rrac_ag/just_2015_rrac_ag_call_notice_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rrac_ag/just_2015_rrac_ag_call_notice_en.pdf
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FINANŢATOR 
PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ 

GRUPUL ŢINTĂ 
ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELO
R 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITE-

UL 
PROGRAMULUI 

but their costs will 
not be co-financed.  
Only legally 
constituted 
organisations can 
participate. Natural 
persons (private 
individuals) are not 
allowed to submit 
applications.  
(b) Non-profit: 
The applicant 
must be a public 
entity or a non-
profit 
organisation.  
Bodies and 
organisations 
which are profit-
oriented shall 
have access to 
grants only as 
partners.  
‘Non-profit 
organisation’ can 
be  
1) a legal entity 
that is by its legal 
form non-profit-
making; or  

or services to a 
beneficiary(ies) 
free of charge by a 
third party. As 
contributions in 
kind do not involve 
any expenditure for 
a beneficiary(ies) 
they are not eligible 
costs.  

Contributions in 
kind may not be 
treated as co-

financing. However, 
if the description of 

the project as 
proposed includes 
contributions in 

kind, the 
contributions have 

to be made. 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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FINANŢATOR 
PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ 

GRUPUL ŢINTĂ 
ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELO
R 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITE-

UL 
PROGRAMULUI 

2) has a legal or 
statutory 
obligation not to 
distribute profits 
to its 
shareholders or 
individual 
members. The 
provision that 
profits will not 
be distributed 
must be clearly 
stipulated either 
in the law or in 
the statutes of 
the organisation; 
decisions on 
(not) distributing 
profits made by 
its managing 
board, 
associates, 
stakeholders, 
members or 
representatives 
are not sufficient 
proof of the non-
profit nature.  
(c) Eligible 
country: Applicant 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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FINANŢATOR 
PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ 

GRUPUL ŢINTĂ 
ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELO
R 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITE-

UL 
PROGRAMULUI 

and partners must 
be legally 
established in an 
eligible country. 
This is not 
applicable for 
International 
organisations. 

Europen 
Commission 
DG JUSTICE 
AND 
CONSUMERS 

CALL FOR 
PROPOSALS 
JUST/2015/RD
AP/AG/CORP  
Action grants 
to support 
transnational 
projects on the 
elimination of 
corporal 
punishment of 
children  
RIGHTS, 
EQUALITY AND 
CITIZENSHIP 
PROGRAMME  
(2014-2020) 

The aim of this call 
is to prevent and 
combat violence in 
the form of corporal 
punishment against 
children and to 
protect child victims 
of such violence. The 
priority of the call is 
to contribute to the 
elimination of 
corporal punishment 
of children, in line 
with the UN 
Convention on the 
rights of the child, in 
particular Article 19, 
and the UN 
Committee on the 
rights of the child's 
General Comment 
No 8 (2006) on the 

Applicants and 
partners must 
comply with the 
following 
requirements:  
(a) Legal status: 
Applicants and 
partners must be 
legally 
constituted 
public or private 
organisations, or 
international 
organisations.  
Bodies set up by 
the European 
Union falling under 
Article 208 of the 
Financial 
Regulations (EU 
bodies and 
institutions) are 

This call will fund activities 
on:  
- comprehensive planning 
and initiation of sustainable 
training and awareness-
raising of the public on all of 
the following: the law on 
corporal punishment, 
children's right to protection, 
the dangers of corporal 
punishment, and the 
promotion of positive 
discipline.  
 
- training and cooperation 
of relevant 
actors/agencies/professio
nals and key players (see 
below) to develop a shared 
understanding and 
sustainable approach to 
ensure progress towards 

The EU grant 
requested 
cannot be 
lower than EUR 
75.000. There 
is no upper 
limit 

The funding under 
this call is based on 
the co-financing 
principle: the 
grant cannot 
constitute more 
than 80% of 
overall eligible 
project costs. The 
beneficiaries should 
ensure that the 
outstanding 
balance is covered 
from sources other 
than the EU budget 
(own resources of 
beneficiaries, 
contributions by 
donors, income 
generated by the 
project). The 
project budget 

The deadline 
for 
submitting 
proposals via 
the PRIAMOS 
system is  
3 March 
2016, 12:00 
(noon) 
Central 
European 
Time 

http://ec.europa
.eu/justice/grant
s1/calls/2015_ac
tion_grants/just
_2015_rdap_ag_
corp_en.htm 

http://ec.europa
.eu/justice/grant
s1/files/2015_ac
tion_grants/201
5_rdap_ag_corp
/just_2015_rdap
_ag_corp_call_fo
r_proposals.pdf 
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right of the child to 
protection from 
corporal punishment 
and other cruel or 
degrading forms of 
punishment. In its 
concluding 
observations, the UN 
Committee on the 
rights of the child 
consistently makes 
recommendations to 
states parties a) to 
prohibit corporal 
punishment in all 
settings and b) to 
ensure full 
implementation and 
enforcement of such 
laws, in respect of 
the right of the child 
to respect for the 
child's human 
dignity and physical 
integrity, and equal 
protection under the 
law. The call also 
aims to contribute to 
achievement of 
SustainableDevelop

not eligible for 
funding and cannot 
submit 
applications. They 
can be associated 
with an application, 
but their costs will 
not be co-financed.  
Only legally 
constituted 
organisations can 
participate. Natural 
persons (private 
individuals) are not 
allowed to submit 
applications.  
(b) Non-profit: 
The applicant must 
be non-profit-
oriented. Bodies 
and 
organisations 
which are profit-
oriented shall 
have access to 
grants only as 
partners.  
‘Non-profit 
organisation’ can 
be  

elimination. This could 
include, for example, the 
development and/or 
implementation of a 
comprehensive list of 
measures, and exploration of 
opportunities/determination 
of most appropriate channels. 
 
- development and wide 
dissemination of detailed 
guidance for all involved on 
how the law prohibiting 
corporal punishment should 
be implemented in the best 
interests of the child  
The activities listed above are 
not exhaustive. It is expected 
that proposals will include a 
comprehensive 
combination of activities 
encompassing the breadth 
and scope of elimination 
actions, as mentioned under 
2.1. The rationale for 
activities proposed must be 
clearly described. 
Projects must be 
transnational and should be 
elaborated in partnership 

must have revenue 
and expenditure in 
balance.  
Contributions in 
kind  
Contributions in 
kind mean the 
provision of goods 
or services to a 
beneficiary(ies) 
free of charge by a 
third party. As 
contributions in 
kind do not involve 
any expenditure for 
a beneficiary(ies) 
they are not eligible 
costs.  

Contributions in 
kind may not be 
treated as co-

financing. However, 
if the description of 

the project as 
proposed includes 
contributions in 

kind, the 
contributions have 

to be made. 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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ment Goal (SDG) 
16.2. "End abuse, 
exploitation, 
trafficking and all 
forms of violence 
against and torture 
of children". 
This call is thus 
addressed to 
organisations 
registered in the EU 
Member States 
which have already 
enacted a total 
prohibition on the 
corporal 
punishment of 
children and in 
Iceland. 
The call aims to 
support prohibition 
in law with the 
necessary flanking 
measures. Projects 
under this priority 
must fully engage 
governments in 
multi-agency 
action, given the 
breadth and scope of 

1) a legal entity 
that is by its legal 
form non-profit-
making; or  
2) has a legal or 
statutory 
obligation not to 
distribute profits 
to its 
shareholders or 
individual 
members. The 
provision that 
profits will not 
be distributed 
must be clearly 
stipulated either 
in the law or in 
the statutes of 
the organisation; 
decisions on (not) 
distributing profits 
made by its 
managing board, 
associates, 
stakeholders, 
members or 
representatives are 
not sufficient proof 
of the non-profit 

with and/or be led by key 
players, such as ministries 
and/or agencies responsible 
for children (e.g. ministries 
for children, education, 
health, child protection 
agency, social affairs), child 
rights organisations, 
children's ombudspersons 
and national human rights 
institutes for children, etc. 
Furthermore, one public 
authority per participating 
country must either be 
involved in the project (as 
applicant or partner) or 
express in writing its support 
to the application. Applicants 
must document that they 
have the prior commitment of 
participating key players and 
explain the 
rationale/selection choices. 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro


 

9 
 

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE 

 
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, birou P22  

Cluj-Napoca, RO-400084  
Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482 

 Fax: (00)40-264-40.53.79 
fondurieuropene@ubbcluj.ro 

http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene 
 

FINANŢATOR 
PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ 

GRUPUL ŢINTĂ 
ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELO
R 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITE-

UL 
PROGRAMULUI 

actions required to 
achieve elimination, 
necessarily involving 
or under the 
auspices of state 
authorities. 
Proposals should 
seek to galvanise or 
renew coordinated 
action among the 
many actors 
concerned in the 
elimination of all 
corporal 
punishment. 
The priority of this 
call is the 
elimination of 
corporal 
punishment. It does 
not cover other 
forms of violence 
against children. 
This call does not 
aim to fund projects 
in the area of:  
- children as victims 
of bullying/ 
cyberbullying;  
- preventing and 

nature. 
The project must 
be transnational 
and must be 
submitted by a 
partnership of 
eligible 
organisations. For 
the purpose of this 
call, the proposal 
must be submitted 
by organisations 
(applicant and 
partner(s)) from at 
least three 
different eligible 
countries as 
referred to under 
section 4.2.1 of 
this call notice. 
Please note that 
any associate 
partners 
participating in the 
project are not 
counted for the 
purposes of this 
criterion; 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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supporting victims of 
sexual violence or 
sexual harassment;  
- supporting victims 
of other forms of 
violence against 
children, such as 
domestic violence or 
abuse, trafficking, 
sexual exploitation 
or harmful practices 
such as female 
genital mutilation or 
forced marriage.  
 

Uniunea  
Europeana și  

Guvernul  
României 

 

PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
INFRASTRUCTU
RA MARE 2014-
2020, AP 4, 
O.S.4.1 

 
Cresterea 
gradului de 
protectie si 
conservare a 
biodiversitatii 
prin masuri de 
management 

Promovarea de 
actiuni ce contribuie 
la indeplinirea  
obiectivelor  
Strategiei UE pentru  
Biodiversitate 2020  
Luand in considerare 
nevoile concrete de  
protectie a 
biodiversitatii din  
Romania. 
 

Custozi/Administrat
ori ai ariilor 
naturale protejate  
Autoritatile cu 
competente in  
domeniul protectiei 
mediului 
ONG-uri 
Universitati – 
pentru planurile 
de acțiune pentru 
specii de interes 
comunitar 
Institute de 
cercetare 

A. Elaborarea planurilor de  
management/seturilor de 
masuri de conservare / 
planurilor de actiune pentru  
ariile naturale protejate 
(inclusiv cele situate in 
mediul marin) si pentru 
speciile de interes comunitar 
neacoperite de proiectele 
anterioare 
B. Implementarea planuri 
lor de management / 
seturilor de masuri de  
conservare/ planurilor de 
actiune pentru ariile naturale 

Costul total  
eligibil al  
proiectului nu  
depaseste  
valoarea totala 
de  
50.000.000  
euro 
 

0% Apel nelansat 
Ghidul  
solicitanului  
este supus  
consultarii  
publice 

http://www.fond
uri-
ue.ro/presa/com
unicate/1464-
ghidul-
solicitantului-
axa-prioritar-4-
a-poim-2014-
2020 

 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://www.fonduri-ue.ro/presa/comunicate/1464-ghidul-solicitantului-axa-prioritar-4-a-poim-2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/presa/comunicate/1464-ghidul-solicitantului-axa-prioritar-4-a-poim-2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/presa/comunicate/1464-ghidul-solicitantului-axa-prioritar-4-a-poim-2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/presa/comunicate/1464-ghidul-solicitantului-axa-prioritar-4-a-poim-2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/presa/comunicate/1464-ghidul-solicitantului-axa-prioritar-4-a-poim-2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/presa/comunicate/1464-ghidul-solicitantului-axa-prioritar-4-a-poim-2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/presa/comunicate/1464-ghidul-solicitantului-axa-prioritar-4-a-poim-2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/presa/comunicate/1464-ghidul-solicitantului-axa-prioritar-4-a-poim-2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/presa/comunicate/1464-ghidul-solicitantului-axa-prioritar-4-a-poim-2014-2020
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adecvate si 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate 
Elaborare si 
implementare 
planuri de 
management 

Ministerul Mediului, 
Apelor si Padurilor 
ANPM pentru act- 
iunile A si B. 
Ministerul Mediului, 
Apelor si Padurilor 
pentru actiunea C 

protejate si pentru speciile de 
interes comunitar aprobate 
(inclusiv mediu marin) 
C. Actiuni de completare a 
nivelului de cunoastere a 
biodiversitatii si 
ecosistemelor (monitorizarea  
si evaluarea speciilor si 
habitatelor, cunoasterea 
factorilor de presiune 
exercitati asupra biodiversit 
atii, inclusiv a speciilor 
invazive etc.) 

Uniunea  
Europeana și  

Guvernul  
României 

 
 

PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
CAPACITATE 
ADMINISTRA-
TIVA 2014-
2020, AP 2, 
O.S. 2.2 

CP1/2015 - 
Sprijinirea 
acțiunilor privind 
aplicarea unitară 
a normelor, 
mecanismelor și 
procedurilor în 
materie de etică 

Aplicarea unitară a 
normelor, 
mecanismelor și 
procedurilor în 
materie de etică și 
integritate în 
autoritățile și 
instituțiile publice; 
 
Grad crescut de 
implementare a 
măsurilor referitoare 
la prevenirea 
corupției și a 
indicatorilor de 
evaluare în 
autoritățile și 

Pot depune 
proiecte în cadrul 
acestei cereri de 
proiecte 
următoarele 
instituții: 
• Autorități și 

instituții 
publice 
centrale așa 
cum sunt ele 
adresate în 
SCAP; 

• Autorități și 
instituții 
publice locale 
de la nivelul 

Activități care pot fi incluse în 
proiectele pentru care se 
solicită finanțare în cadrul 
acestei cereri de proiecte 
sunt (lista nu este 
exhaustivă):  
Mecanisme 
administrative: 
o introducerea unor 

măsuri/mecanisme 
suplimentare de control 
pentru sectoarele 
vulnerabile la corupție și 
pentru instituțiile care au 
înregistrat incidente 
recurente de integritate 
(de exemplu, reducerea 

Suma minimă 
aferentă unui 
proiect:    
300.000,00,0
0 lei    
Suma maximă 
aferentă unui 
proiect: 
9.000.000,00 
lei 
 

Valoarea finanţării 
acordate este  
diferențiată pe  cele 
două categorii de 
regiuni astfel: 
o pentru 

regiunea mai 
dezvoltată,  
maxim 80%; 

o pentru 
regiunea mai 
puțin 
dezvoltată, 
maxim 85%, 

din totalul 
cheltuielilor 
eligibile, iar 

Apel nelansat 
 

http://www.fond
uriadministratie.
ro/re-lansare-in-
consultare-
publica-a-
ghidurilor-
solicitantului-
pentru-cererile-
de-proiecte-nr-
ip22015-si-
cp12015/ 

 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://www.fonduriadministratie.ro/re-lansare-in-consultare-publica-a-ghidurilor-solicitantului-pentru-cererile-de-proiecte-nr-ip22015-si-cp12015/
http://www.fonduriadministratie.ro/re-lansare-in-consultare-publica-a-ghidurilor-solicitantului-pentru-cererile-de-proiecte-nr-ip22015-si-cp12015/
http://www.fonduriadministratie.ro/re-lansare-in-consultare-publica-a-ghidurilor-solicitantului-pentru-cererile-de-proiecte-nr-ip22015-si-cp12015/
http://www.fonduriadministratie.ro/re-lansare-in-consultare-publica-a-ghidurilor-solicitantului-pentru-cererile-de-proiecte-nr-ip22015-si-cp12015/
http://www.fonduriadministratie.ro/re-lansare-in-consultare-publica-a-ghidurilor-solicitantului-pentru-cererile-de-proiecte-nr-ip22015-si-cp12015/
http://www.fonduriadministratie.ro/re-lansare-in-consultare-publica-a-ghidurilor-solicitantului-pentru-cererile-de-proiecte-nr-ip22015-si-cp12015/
http://www.fonduriadministratie.ro/re-lansare-in-consultare-publica-a-ghidurilor-solicitantului-pentru-cererile-de-proiecte-nr-ip22015-si-cp12015/
http://www.fonduriadministratie.ro/re-lansare-in-consultare-publica-a-ghidurilor-solicitantului-pentru-cererile-de-proiecte-nr-ip22015-si-cp12015/
http://www.fonduriadministratie.ro/re-lansare-in-consultare-publica-a-ghidurilor-solicitantului-pentru-cererile-de-proiecte-nr-ip22015-si-cp12015/
http://www.fonduriadministratie.ro/re-lansare-in-consultare-publica-a-ghidurilor-solicitantului-pentru-cererile-de-proiecte-nr-ip22015-si-cp12015/
http://www.fonduriadministratie.ro/re-lansare-in-consultare-publica-a-ghidurilor-solicitantului-pentru-cererile-de-proiecte-nr-ip22015-si-cp12015/
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și integritate, 
precum și a 
măsurilor 
referitoare la 
prevenirea 
corupției la 
nivelul 
autorităților și 
instituțiilor 
publice 

 

instituțiile publice; 
 
Grad crescut de 
conștientizare a 
corupției atât în 
rândul cetățenilor 
cât și al personalului 
din administrația 
publică; 
 
Îmbunătățirea 
cunoștințelor și a 
competențelor 
personalului din 
autoritățile și 
instituțiile publice în 
ceea ce privește 
prevenirea corupției. 
 

județelor și 
municipiilor; 

• Autorități 
administrative 
autonome; 

• ONG-uri; 
• Parteneri 

sociali; 
• Instituții de 

învățământ 
superior 
acreditate și 
de cercetare,  

• Academia 
Română. 

 
Pot fi parteneri în 
cadrul acestei 
cereri de proiecte 
următoarele tipuri 
de instituții, care 
au expertiza și 
competențele 
necesare și 
dovedite pentru a 
sprijini realizarea 
obiectivelor 
proiectului propus: 
• Autorități și 

instituții 

plăților informale, 
folosind instrumentele 
standard de monitorizare 
și control, sistem de 
feedback pentru 
pacienți); 

Capacitatea administrativă 
de a preveni și a reduce 
corupția: 
o actualizarea cadrului 

general pentru definirea 
și monitorizarea 
conformității cu normele 
de conduită; 

o sprijinirea dezvoltării și 
implementării de 
mecanisme care să 
faciliteze punerea în 
aplicare a cadrului legal 
în domeniul eticii și 
integrităţii (ghiduri, 
manuale de bune 
practici, colecții de cazuri 
de testare, standarde de 
etică și integritate etc.); 

o măsuri de sprijin pentru 
implementarea măsurilor 
anticorupție 
reglementate de 
legislația națională și 

solicitantul trebuie 
să contribuie cu 
un procent 
stabilit de 
legislația 
națională.  
 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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publice 
centrale așa 
cum sunt ele 
adresate în 
SCAP; 

• Autorități și 
instituții 
publice locale 
de la nivelul 
județelor și 
municipiilor; 

• Autorități 
administrative 
autonome; 

• ONG-uri; 
• Parteneri 

sociali;  
• Instituții de 

învățământ 
superior 
acreditate și 
de cercetare,  

• Academia 
Română. 

 
În cadrul 
proiectului propus 
spre finanțare, 
grupul țintă 
eligibil este 

monitorizate de către 
SNA; 

o creșterea capacității 
operaționale a 
Secretariatului tehnic al 
SNA de a acționa ca un 
centru autentic de 
resurse anticorupție; 

o dezvoltarea capacității 
analitice de a efectua 
activități de evaluare a 
riscurilor pe planuri 
sectoriale de acțiune de 
combatere a corupției; 

o efectuarea de sondaje 
privind percepţia publică, 
studii, analize și cercetări 
științifice privind aspecte 
legate de corupție; 

o elaborarea și 
implementarea unor 
mecanisme de cooperare 
cu întreprinderile și 
societatea civilă, precum 
și între autoritățile 
publice privind 
monitorizarea și 
evaluarea implementării 
măsurilor anticorupție; 

o elaborarea de ghiduri de 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene 
 

FINANŢATOR 
PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ 

GRUPUL ŢINTĂ 
ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELO
R 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITE-

UL 
PROGRAMULUI 

personal din 
autoritățile și 
instituțiile publice 
(personal de 
conducere și de 
execuție, înalți 
funcționari publici), 
demnitari 
(ministru, ministru 
delegat, secretar 
de stat, 
subsecretar de stat 
și funcțiile 
asimilate acestora) 
aleși locali (ex. 
consilieri locali și 
consilieri județeni, 
primari, 
viceprimari, 
președinți și 
vicepreședinți ai 
consiliilor județene, 
astfel cum sunt 
definiți în actele 
normative 
incidente 
administrației 
publice locale), 
reprezentanți ai 
ONG-urilor (inclusiv 

bune practici privind 
combaterea corupției, 
prevenirea conflictelor de 
interese; 

o creşterea gradului de 
conştientizare publică şi 
campanii de educație 
anticorupție; 

Educație anticorupție: 
o creșterea nivelului de 

educație anticorupție 
pentru personalul din 
autoritățile și instituțiile 
publice (prin intermediul 
unor programe şi 
curricula specifice de 
formare profesională); 

o cursuri de formare 
privind etica și 
integritatea care se 
adresează în special 
personalului din 
autoritățile și instituțiile 
publice (de exemplu, 
consilierii de etică, 
persoanele alese prin 
vot, personal de 
conducere). 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE 

 
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, birou P22  

Cluj-Napoca, RO-400084  
Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482 

 Fax: (00)40-264-40.53.79 
fondurieuropene@ubbcluj.ro 

http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene 
 

FINANŢATOR 
PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ 

GRUPUL ŢINTĂ 
ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELO
R 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITE-

UL 
PROGRAMULUI 

reprezentanți ai 
structurilor 
asociative ale 
autorităților 
administrației 
publice locale)și ai 
partenerilor sociali, 
cetățeni.  

Uniunea 
Europeana și 

Guvernul 
României 

PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
CAPACITATE 
ADMINISTRATI
VA 2014-2020, 
AP 1, O.S. 1.1 
 
IP 3/2015 – 
Sprijin pentru 
susținerea 
măsurilor din 
Strategia pentru 
Consolidarea 
Administrației 
Publice 2014-
2020 și Strategia 
privind mai buna 
reglementare 
2014-2020, 
documente 
strategice 
naționale (SMBR) 

Sisteme unitare de 
management al 
calitatii si 
performantei 
implementate in 
autoritatile si 
institutiile publice 
centrale; 
Aplicarea 
sistemului de 
politici bazate pe 
dovezi in autoritatile 
si institutiile publice 
centrale, inclusiv 
evaluarea ex ante 
a impactului; 
Cadru pentru 
sprijinirea 
dezvoltarii la nivel 
local si pentru 
cresterea calitatii 
serviciilor publice 

Solicitanți 
eligibili: 
-Secretariatul 
General al 
Guvernului/ 
Cancelaria 
Primului Ministru; 
-Ministere; 
-Secretariatul 
General al 
Guvernului/ 
Cancelaria 
Primului Ministru; 
-Consiliul legislativ; 
-Secretariatul 
General al Camerei 
Deputatilor; 
-Secretariatul 
General al 
Senatului; 
-autoritati si 
institutii publice 

-Dezvoltarea de sisteme si 
instrumente de 
Management 
-Cresterea calitatii 
reglementarilor 
-Simplificarea procedurilor 
administrative si reducerea 
birocratiei pentru cetateni si 
mediul de afaceri 
-Dezvoltarea abilitatilor si 
cunostintelor personalului din 
autoritatile si institutiile 
publice centrale 

Suma minima 
aferenta unui 
proiect: 
700.000 lei 
Suma maxima 
aferenta unui 
proiect: 
15.000.000 
lei 

20% Apel 
nelansat 

http://www.fond
uriadministratie.
ro/lansare-in-
consultare-a-
ghidurilor-
solicitantului-nr-
ip-32015-si-cp-
22015/ 

 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/
http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/
http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/
http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/
http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/
http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/
http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/
http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/
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FINANŢATOR 
PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ 

GRUPUL ŢINTĂ 
ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELO
R 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITE-

UL 
PROGRAMULUI 

implementat; 
Fondul activ al 
legislatiei 
sistematizat si 
simplificat progresiv; 
Proceduri 
simplificate pentru 
reducerea poverii 
administrative 
pentru mediul de 
afaceri implementate 
in concordanta cu 
Strategia pentru o 
mai buna 
reglementare 

centrale cu 
responsabilitati 
stabilite in SMBR. 
 
Parteneri 
eligibili: 
-autoritati si 
institutii publice 
centrale asa cum 
sunt ele 
adresate in SCAP; 
-autoritati 
administrative 
autonome; 
ONG-uri; 
-parteneri sociali; 
-institutii de 
invatamant 
superior 
acreditate si de 
cercetare, 
Academia Romana. 

 
Uniunea 

Europeana și 
Guvernul 
României 

PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
CAPACITATE 
ADMINISTRATI
VA 2014-2020, 
AP 1, O.S. 1.1 

CP2/2015 – 

Capacitate 
crescuta a ONG-
urilor si partenerilor 
sociali de a se 
implica in formularea 
si promovarea de 
propuneri 
alternative la 

Solicitanți 
eligibili: 
-ONG-uri; 
-Parteneri sociali. 
 
Parteneri 
eligibili: 
-ONG-uri; 

Masuri pentru sustinerea 
ONG-urilor si a 
partenerilor sociali: 
- dezvoltarea de instrumente 
independente de monitorizare 
si evaluare a politicilor 
publice; 
- dezvoltarea de mecanisme 

Suma minima 
aferenta unui 
proiect: 
250.000 lei 
Suma maxima 
aferenta unui 
proiect: 
1.000.000 lei 

20% Apel 
nelansat http://www.fond

uriadministratie.
ro/lansare-in-
consultare-a-
ghidurilor-
solicitantului-nr-
ip-32015-si-cp-

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/
http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/
http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/
http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/
http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/
http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/
http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/
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FINANŢATOR 
PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ 

GRUPUL ŢINTĂ 
ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELO
R 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITE-

UL 
PROGRAMULUI 

Creșterea 
capacității ONG-
urilor și a 
partenerilor 
sociali de a 
formula politici 
publice 
alternative 

politicile publice 
initiate de Guvern; 
Propuneri 
alternative la 
politicile publice 
venite din partea 
ONG-urilor, 
acceptate. 

-Parteneri sociali; 
-Institutii de 
invatamant 
superior 
acreditate si de 
cercetare; 
-Academia Romana 

/instrumente de consolidare a 
dialogului social si civic; 
- dezvoltarea de actiuni de 
formulare si promovare de 
propuneri alternative la 
politicile publice initiate de 
Guvern, conform SCAP; 
- dezvoltarea de proceduri, 
mecanisme pentru sustinerea 
si promovarea initiativelor de 
reforma a administratiei 
publice si de interactiune cu 
autoritatile si institutiile 
administratiei publice; 
- dezvoltarea capacitatii 
partenerilor sociali si a ONG 
prin instruiri, activitati 
intreprinse in comun, 
participarea si dezvoltarea de 
retele tematice locale/ 
nationale/europene; 
- dezvoltarea responsabilitatii 
civice, de implicare a 
comunitatilor locale in viata 
publica si de participare la 
procesele decizionale, de 
promovare a egalitati de 
sanse si nediscriminarii, 
precum si a dezvoltarii 
durabile. 

22015/ 

 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/
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