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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  

 
19 iulie 2013 

ora 16 

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

f 
 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_1s.pdf
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UI 
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. 

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

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

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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DE 
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RE/ 
WEBSITE-UL 
PROGRAMUL

UI 
• 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; 

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

PROGRAM 
DE 

FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
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PRIVIND 
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DEPUNERII 

PROIECTELOR 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTA

RE/ 
WEBSITE-UL 
PROGRAMUL

UI 
• 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. 

Uniunea 
Europeană 

POS DRU - 
Programul 

Obiectivele 
operaționale ale 

Solicitanţi eligibili: 
• Ministerul Educaţiei 

Durata de 
implementare a unui 

Minim 
echivalentul 

2% pentru: 
• instituţii publice 

Sistemul 
informatic 

http://www.fs
eromania.ro/i

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_2s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_2s.pdf
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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 
(FSE) 

 
şi 
 

Guvernul 
României 

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  
 

„Învăţământ 
superior 

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 
superior şi 
completarea 

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 
managementul calificărilor 
şi Cadrului Naţional al 

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 
corelarea şi conectarea 
• cu alte baze de date 

în lei a  
€ 500.000  

 
şi 
 

Maxim  
€ 3.000.000 

 

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. 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de  
 

1 iulie 2013 
ora 10  

 
până la data de  

 
19 iulie 2013 

ora 16 

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. 
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UI 
inovativ 

pentru piaţa 
muncii” 

 

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 
şi centrele de 
cercetare.  

• 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. 

 

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 
programelor flexibile de 
studii dezvoltate în urma 
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UI 
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 
carierei în 
cercetare. 

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; 
• Dezvoltarea şi 
furnizarea programelor 
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UI 
 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 
soluţiilor/instrumentelor 
software pentru 
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UI 
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, 
întreprinderi, centre de 
cercetare, inclusiv 
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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. 

Uniunea 
Europeană 

(FSE) 
 

POS DRU - 
Programul 
Operaţional 

Sectorial 

Obiectivele 
operaționale ale 
acestui DMI sunt:   

• îmbunătățirea 

Solicitanţi eligibili: 
• Instituții de 
învățământ superior 
acreditate, publice şi 

Durata de 
implementare a unui 
proiect va fi cuprinsă 
între: 

Minim 
echivalentul 

în lei a  
€ 50.000  

2% pentru: 
• instituţii publice 

finanţate 
integral din 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

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

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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UI 
şi 
 

Guvernul 
României 

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 
studenţi şi 

piaţa muncii” 
 
 

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, 
cooperării şi a 
rețelelor între 
universități, 
mediul de afaceri 

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 
funcţie de specificul 
proiectului: 

• Membri ai 
comisiilor/structurilor de 

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 
programelor de studii 
universitare de licență şi 
masterat avându-se în 
vedere CNCIS, inclusiv a  

 
şi 
 

Maxim  
€ 499.999 

 

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. 

de  
 

1 iulie 2013 
ora 10  

 
până la data de  

 
19 iulie 2013 

ora 16 

f 
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 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
, formarea 
continuă a 
cercetătorilor, 
stimularea  şi 

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 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);  
• Îmbunătățirea 
serviciilor de 
documentare  ştiințifică  
şi bibliotecă în instituțiile 
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UI 
dezvoltarea 
carierei în 
cercetare. 

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 
planificare în 
învățământul superior, 
inclusiv e-learning;  
• Dezvoltarea şi 
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UI 
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; 
• Elaborarea, 
implementarea şi 
evaluarea de modele de 
parteneriat şi de reţele 
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UI 
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, 
activităţilor şi proceselor 
din învăţământul 
superior. 

Uniunea POS DRU - Obiectivele specifice Solicitanți eligibili: Durata de Minim 2% pentru: Sistemul http://www.fs
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UI 
Europeană 

(FSE) 
 

şi 
 

Guvernul 
României 

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 

proiecte 
strategice 

 
„Formare 

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 
şi a resurselor 
umane din 
educaţie şi 
formare 

• 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; 

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 
companiile pentru 
persoanele din grupurile 
ţintă; 
• Dezvoltarea 

echivalentul 
în lei a  

€ 500.000  
 

şi 
 

Maxim  
€ 3.000.000 

 

• 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 

informatic 
ActionWeb va fi 
deschis din data 

de  
 

1 iulie 2013 
ora 10  

 
până la data de  

 
19 iulie 2013 

ora 16 

eromania.ro/i
mages/doc201
3/ghid1_3s.pd

f 
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UI 
continuă de 

calitate pentru 
progres în 

cariera 
didactică” 

profesională 
iniţială, inclusiv 
formare în 
parteneriat cu 
companii; 

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

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, 
dezvoltarea şi 
consolidarea de reţele, 
parteneriate, inclusiv 
comunităţi de practică, 
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UI 
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 
respectarea diversităţii, 
dezvoltarea durabilă şi 
protecţia mediului, 
pentru persoanele din 
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RE/ 
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UI 
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 
sprijinul 
cercetării 

 
Cerere de 

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.  

  
Vor fi sprijinite 
inițiativele din 
proiecte care 

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.   
 
Solicitanți eligibili: 
• Instituții de 

învățământ superior 

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
riale;  

• Sprijinirea cercetătorilor 
pentru a se implica în 
cercetarea post-

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 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de  
 

1 iulie 2013 
ora 10  

 
până la data de  

 
19 iulie 2013 

ora 16 http://www.fs
eromania.ro/i
mages/doc201
3/ghid1_5s.pd

f 
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propuneri de 

proiecte 
strategice 

 
„Sprijin pentru 
doctoranzi şi 
cercetători” 

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  
care urmăresc 
exclusiv 
operațiuni:   
  

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 
finanțate în cadrul DMI 1.5.  
 și 
Minimum 30 de 
cercetători, conform 

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 
regional, național şi 
european;  

• Înființarea, dezvoltarea 
şi consolidarea de 

de drept privat 
fără scop 
patrimonial. 
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UI 
• 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, 
inclusiv prin 
dezvoltarea 
cooperării  
transnaționale şi 

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. 

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 
doctorale şi post-
doctorale;  

• Schimburi şi abordare 
integrată a bunelor 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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UI 
mobilității. 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 
susținerii caracterului 
interdisciplinar în 
programele  de 
formare/cercetare 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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DEPUNERII 
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RE/ 
WEBSITE-UL 
PROGRAMUL

UI 
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 
la școală la 
viața activă” 

 

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). 

 
Operaţiunile 
orientative ale 
acestui DMI sunt: 

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 
asociaţii și fundaţii, cu 
modificările și 
completările ulterioare, 
care au în obiectul de 

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: 
multi-regional. 
b. Grup țintă minim asistat 
prin activităţi de 
consiliere: 5.000 

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 
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  

 
19 iulie 2013 

ora 16 http://www.fs
eromania.ro/i
mages/doc201
3/ghid2_1s.pd

f  
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• 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. 

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 
face dovada prin actul de 
înfiinţare că se află în 
subordinea/ coordonarea 
MTS) 

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 
condiţiilor de 
desfăşurare a stagiilor 
şi de evaluare a 
rezultatelor obţinute de 

fără scop 
patrimonial. 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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• 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 
formării profesionale și 
pieței muncii. 

 
 

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; 

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

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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UI 
Grup țintă eligibil: 
• Elevi înmatriculaţi în 

sistemul naţional de 
învăţământ; 

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

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 
„Corelarea 

învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

cu piaţa 

Obiectivele 
operaţionale ale 
acestui DMI sunt: 
• Îmbunătăţirea 

serviciilor de 
orientare și 
consiliere 
profesională; 

•  Promovarea și 
dezvoltarea 
parteneriatelor în 
rândul școlilor, 

Solicitanți eligibili: 
• Unităţi de învăţământ 

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

• Angajatori - reprezintă o 
categorie de beneficiari 
eligibili pentru toate 
activităţile finanţate în 

Durata de 
implementare a unui 
proiect va fi cuprinsă 
între: 
minim 6 luni şi maxim 
18 luni 
 
Activităţi eligibile: 
A.1. Activităţile de 
dezvoltare, implementare, 
monitorizare şi evaluare a 
serviciilor de consiliere şi 

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 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de  
 

1 iulie 2013 
ora 10  

 
până la data de  

 
19 iulie 2013 

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

f 
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UI 
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” 

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 
de la școală la 
viaţa activă. 

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 
activităţi); 

• Ministerul Educaţiei 
Naţionale și structuri/ 
agenţii/ organisme 

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 
practică (identificarea 
agenţilor economici/altor 
tipuri de 
instituţii şi organizaţii 

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. 

ora 16 
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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/ 
agenţii/ organisme 
relevante, subordonate/ 
coordonate de către 
acesta (conform listei 

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 
obţinute de elevi şi/sau 
studenţi în cadrul 
stagiilor de pregătire 
practică; 
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UI 
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 
sistemul naţional de 
învăţământ (licenţă și 
master); 

• 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 
exerciţiu, în special 
pentru acele domenii de 
pregătire profesională în 
care curriculum-ul 
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UI 
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” 

 
DMI 2.2 

Prevenirea şi 
corectarea 

Obiectivul 
operaţional al 
acestui DMI este: 
• furnizarea 

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

Operaţiunea 
orientativă a 
acestui DMI este: 
• Reintegrarea în 

educaţie a celor 
care au părăsit 

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 
fenomenului de 
părăsire timpurie a 
şcolii, incluziunii 
sociale şi 

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 
lacunelor în pregătire, 
ore de recuperare, 
orientare psihologică şi 
profesională, îndrumare 

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 
speciale,  
ordonatori de 
credite ai 
bugetului local şi 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de  
 

1 iulie 2013 
ora 10  

 
până la data de  

 
19 iulie 2013 

ora 16 

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

f 
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părăsirii 

timpurii a 
şcolii 

 
Cerere de 

propuneri de 
proiecte 

strategice 
 

„A doua şansă 
la educaţie, 
oportunitate 
de integrare 

pe piaţa 
muncii” 

timpuriu şcoala 
(inclusiv 
programe de tip 
“a doua şansă”). 

 

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 
persoanelor care nu au 
absolvit învăţământul 
obligatoriu şi au depăsit 
cu cel puţin 4 ani vârsta 

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. 

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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UI 
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 

cu piaţa 
muncii” 

 
DMI 2.3 

Obiectivele 
operaţionale ale 
acestui DMI sunt: 
 
Operaţiunile 
orientative ale 
acestui DMI sunt: 
 

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 
speciale de autorizare, în 
cazul furnizorilor de 
formare pentru profesii 
reglementate şi/sau 

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: 
• participare la programe 

FPC autorizate4, 
desfăşurate în România 
sau în UE, pentru 

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 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de  
 

1 iulie 2013 
ora 10  

 
până la data de  

 
19 iulie 2013 

ora 16 

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

f 
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Acces şi 

participare la 
formare 

profesională 
continuă  

 
Cerere de 

propuneri de 
proiecte 

strategice 
 

„Acces şi 
participare la 

formare 
profesională 
continuă” 

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 
fundaţii, cu modificările 
şi completările ulterioare 
sau prin alte legi 
speciale, al căror statut 

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 
calificare/ recalificare. 

A.2. Activităţi de 
dezvoltare, implementare, 
monitorizare şi evaluare a 

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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UI 
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, 
educaţiei şi formării 
profesionale; 

• Camere de comerţ şi 
industrie (constituite 

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 
din sectoarele 
economice eligibile. 

A.2.2. Alte activităţi: 
• monitorizarea 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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UI 
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). 

 

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 
practici pentru 
consiliere și orientare 
profesională; 

• campaniile de 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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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 5 
Promovarea 
măsurilor 
active de 
ocupare 

 
DMI 5.1 
Dezvoltarea şi 
implementare
a măsurilor 
active de 
ocupare 

 
Cerere de 

propuneri de 
proiecte 

strategice  
 

„Schema de 
Garanție 

Obiectivele 
operaţionale ale 
acestui DMI sunt: 
• Atragerea şi 

menţinerea a cât 
mai multor 
persoane pe piaţa 
muncii, în 
vederea obţinerii 
unei rate cât mai 
mare de ocupare 
în rândul tinerilor 

• Reducerea 
şomajului de 
lungă durată în 
rândul tinerilor 
prin acţiuni 
preventive şi 
corective; 

• Îmbunătăţirea 
capacităţii de 
ocupare a tinerilor 

 
Operaţiunile 
orientative ale 
acestui DMI sunt: 
• Sprijinirea tuturor 

activităţilor 

Solicitanţi eligibili: 
• Ministerul Muncii Familiei, 

Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 

 
Parteneri eligibili: 
• Furnizori de FPC 

autorizaţi, publici şi 
privaţi (Conform 
Ordonanţei nr. 129/ 
2000 privind formarea 
profesională a adulţilor, 
cu modificările şi 
completările ulterioare). 

•  Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă şi structurile sale 
teritoriale (Legea nr. 
202/2006 republicată, 
privind organizarea şi 
funcţionarea ANOFM) ; 

• Furnizori de servicii 
specializate pentru 
stimularea ocupării forţei 
de muncă, publici şi 
privaţi, acreditaţi 
(conform HG nr. 277 / 
2002 privind aprobarea 

În conformitate cu 
prevederile Documentului 
Cadru de Implementare în 
cadrul acestei cereri de 
propuneri de proiecte sunt 
eligibile următoarele 
activităţi desfăşurate în cel 
putin 4 regiuni de 
dezvoltare: 
• Furnizarea serviciilor de 

mediere, inclusiv 
realizarea planurilor 
individuale de mediere 
şi organizarea burselor 
de locuri de muncă, 
care să includă: 

a. informaţii privind 
locurile de muncă vacante 
şi condiţiile de ocupare a 
acestora; 
b. corelarea ofertei cu 
cererea de pe piaţa 
muncii, inclusiv prin 
utilizarea TIC; 
c. preselecţia candidaţilor 
în conformitate cu 
cerinţele locurilor de 
muncă oferite şi în 

Minim 
2.171.900 

lei 
(echivalentul 

în lei a  
€ 500.000)  

 
şi 
 

Maxim  
21.719.000 

lei 
(echivalentul 

în lei a € 
5.000.000) 

 

9% din valoarea 
totală a cheltuielilor 
eligibile dacă 
reprezentaţi 
ordonatori de credite 
ai bugetului de 
stat, bugetului 
asigurărilor sociale de 
stat sau ai bugetelor 
fondurilor speciale şi 
entităţile aflate în 
subordine în 
coordonare sau sub 
autoritatea acestora 
finanţate integral din 
bugetele acestora; 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de  
 

5 iulie 2013 
ora 10  

 
până la data de  

 
19 iulie 2013 

ora 16 

http://www.fs
eromania.ro/i
mages/doc201
3/gscs_126x.p

df 
 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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UI 
pentru Tineri” privind măsurile 

active de ocupare 
care vizează 
tinerii; 

• Elaborarea şi 
implementarea de 
planuri de acţiune 
individualizate, 
furnizarea de 
asistenţă pentru 
căutarea unui loc 
de muncă, servicii 
de orientare şi 
formare pentru 
tinerii care se află 
în situaţie de 
şomaj, şomaj de 
lungă durată sau 
în căutarea unui 
loc de muncă 

• Măsuri pentru o 
mai bună corelare 
între aptitudinile 
individuale, 
educaţie şi 
potenţialul de 
muncă şi 
oportunităţile de 
pe piaţa muncii 
(echilibru şi 
diagnoza muncii); 

• Elaborarea şi 
implementarea 

Criteriilor de acreditare a 
furnizorilor de servicii 
specializate pentru 
stimularea ocupării forţei 
de muncă). 

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

•  Structuri/agenţii 
subordonate/coordonate 
de Ministerul Muncii 
Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice; 

• Agenţii guvernamentale 
cu atribuţii în domeniul 
pieţei muncii; 

• Camere de Comerţ şi 
Industrie; 

•  Întreprinderi, exclusiv 
întreprindere individuală, 
persoană fizică 
autorizată sau echivalent 
(Legea nr. 31/1990 cu 
modificările şi 
completările ulterioare) 

•  ONG-uri (conform OG 
26/2000 cu modificările 
si completările 
ulterioare); 

concordanţă cu pregătirea, 
aptitudinile, experienţa şi 
cu interesele acestora; 
• Furnizarea serviciilor de 

informare şi consiliere 
profesională individuală 
sau în grup, care să 
includă: 

a.informare privind piaţa 
muncii şi evoluţia 
ocupaţiilor; 
b. stabilirea traseului 
profesional; 
c. evaluarea şi 
autoevaluarea 
personalităţii în vederea 
orientării profesionale; 
d. dezvoltarea abilităţii şi 
încrederii în sine a 
persoanelor în căutarea 
unui loc de muncă; 
e. instruire în metode şi 
tehnici de căutare a unui 
loc de muncă şi prezentare 
la interviuri în vederea 
ocupării; 
• Furnizarea programelor 

de formare 
profesională, la locul de 
muncă sau în afara 
locului de muncă, care 
să asigure creşterea şi 
diversificarea 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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metodelor 
inovatoare pentru 
promovarea 
ocupării în rândul 
tinerilor. 
 

• Autorităţi ale 
administraţiei publice 
locale (unităţi 
administrativ-
teritoriale); 

•  Institute de cercetare în 
domeniul pieţei muncii; 

•  Patronate şi organizaţii 
sindicale (conform Legii 
356/2001 - Legea 
patronatelor si Legea 
54/2003 - Legea 
sindicatelor); 

•  Membri ai Comitetelor 
Sectoriale şi Comitete 
Sectoriale cu 
personalitate juridică. 
 

Grupul ţintă eligibil: 
În cadrul acestei cereri de 
propuneri de proiecte grupul 
tinta eligibil va fi format din 
minimum 2.500 de 
persoane, cu domiciliul sau 
reşedinţa în România şi care 
aparţin uneia din 
următoarele categorii: 
• Persoane inactive cu 

vârste cuprinse între 16 
– 24 de ani; 

• Persoane aflate în 
căutarea unui loc de 
muncă cu vârste 

competenţelor 
profesionale ale 
persoanelor în căutarea 
unui loc de muncă în 
scopul asigurării 
mobilităţii şi reintegrării 
pe piaţa muncii; 

• Dezvoltarea şi 
furnizarea serviciilor de 
informare şi consiliere 
profesională 
personalizate în funcţie 
de specificul grupului 
ţintă, incluzând aspecte 
privind egalitatea de 
şanse şi de gen şi 
respectarea diversităţii; 

• Servicii de consiliere şi 
formare profesională 
pentru dezvoltarea 
capacităţii persoanelor 
în căutarea unui loc de 
muncă de a se auto-
organiza, inclusiv 
organizarea job-
cluburilor, în vederea 
facilitării accesului la 
ocupare; 

• Furnizarea serviciilor de 
consultanţă şi asistenţă 
pentru începerea unei 
activităţi independente 
sau pentru iniţierea 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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UI 
cuprinse între 16 – 24 
de ani; 

• Şomeri cu vârste 
cuprinse între 16 şi 24 
de ani; 

• Persoane care au părăsit 
timpuriu scoala, cu 
vârsta minimă de 16 ani. 

unei afaceri care să 
includă servicii juridice, 
de marketing, 
financiare, metode şi 
tehnici eficiente de 
management şi alte 
servicii de consultanţă; 

• Formare profesională, 
inclusiv prin tehnici şi 
metode moderne, în 
vederea adaptării 
calificărilor la nevoile 
pieţei muncii, prin 
dobândirea, 
actualizarea sau 
schimbarea calificărilor, 
respectiv iniţiere, 
calificare, recalificare, 
perfecţionare şi 
specializare. 

EUROPEAN 
COMMISSI

ON 

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

GENDER 
EQUALITY 

 
 Support to civil 

society and 
other 

stakeholders  
aiming at 

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 

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.  

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 

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 

 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_

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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UI 
promoting 
equality 
between 

women and 
men  

(Themes: 
gender pay gap 

and gender 
equality in 
economic 
decision-
making) 

 
JUST/2013/P
ROG/AG/GE 

between Women and 
Men 2010-2015 and 
in the European Pact 
for Gender Equality 
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. 

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

authorities, media and 
citizens of the benefits 
for the society and the 
economy/businesses of 
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 

balance is covered 
from sources other 
than the EU budget. 

en.htm 
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equal pay and tackle the 
GPG within their 
organisations (e.g. 
labels, charters, awards);  

• 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 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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UI 
adoption of 
strategies/equality plans 
to promote equal pay 
within their 
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 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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and good practice, 
promoting networking 
among key actors at 
national and European 
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 
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UI 
schools to promote 
gender diversity in 
leadership positions;  

• Raising awareness and 
encouraging skilled 
women to advance their 
careers and to become 
candidates for positions 
of responsibility in 
economic decision-
making bodies.  
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	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 authorities and national equality bodies are not eligible under this call as applicants, but they can participate as partners in the projects.

