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OBIECTIVUL 
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SOLICITANŢI ELIGIBILI/ 
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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 1.2. 
Calitate în 
învățământul 
superior 

 
 

Proiect de 

Obiectivele 
operaționale ale 
acestui DMI sunt:   

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

• extinderea 
oportunităților de 
învățare  şi 

Solicitanţi eligibili: 
• Instituții de 

învățământ superior 
acreditate, publice şi 
private;  
• ONG-uri , inclusiv 

asociațiile studențeşti.  
 
Categoriile de parteneri 
eligibili în cadrul acestei 
cereri de propuneri de 
proiecte pot fi organizații 
similare solicitanților eligibili 
(pe fiecare tip de proiecte în 
parte), precum şi alte 
organizații legal constituite 
care desfăşoară activități 
relevante în cadrul 
proiectului şi care 
demonstrează că au în 
obiectul de activitate al 
instituției şi 
activitatea/activitățile din 
cadrul proiectului pentru 
care au rol de parteneri. 

 

Durata de 
implementare a unui 
proiect va fi cuprinsă 
între: 
minim 6 luni şi maxim 
18 luni 
 
Activităţi eligibile: 
• Elaborarea/ 
revizuirea/ testarea/ 
implementarea  
procedurilor privind 
dezvoltarea  şi 
implementarea Cadrului 
Național al Calificărilor în 
Învățământul Superior, 
la nivel de instituție de 
învățământ superior;   
• Elaborarea/ 
revizuirea/ 
implementarea/ 
validarea  şi certificarea 
calificărilor în 
învățământul superior, 
inclusiv dezvoltarea 
programelor de studii 
aferente cu elementele 

 
Minim 

echivalentul 
în lei a  

€ 50.000  
 

şi 
 

Maxim  
€ 499.000 

 

 
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 

 
Nelansat  

http://www.fs
eromania.ro/i
mages/doc201
3/gs_cs_1_2

%20_grant_m
artie_08_04_2

013.pdf 
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promovarea 
inovării în 
învățământul 
superior;   

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

Operaţiunile 
orientative ale 
acestui DMI sunt: 
• Creşterea 

accesului la 
educația 
universitară;   

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

• Sprijin pentru 
dezvoltarea 
rețelelor între 
universități, 
institute de 
cercetare  şi 

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  
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 

finanţateparţial de 
la bugetele locale; 

•  persoane juridice 
de drept privat 
fără scop 
patrimonial. 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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companii, pentru 
dezvoltarea 
învățământului 
superior, 
promovarea 
antreprenoriatului
, formarea 
continuă a 
cercetătorilor, 
stimularea  şi 
dezvoltarea 
carierei în 
cercetare. 

învățământului superior 
cu piața muncii (ex: 
activități de tipul „zilele 
porților deschise”, „zilele 
carierei” etc);  
• Îmbunătățirea 
serviciilor de 
documentare  ştiințifică  
şi bibliotecă în instituțiile 
de învățământ superior;  
• Dezvoltarea  şi 
furnizarea programelor 
de formare  şi de 
perfecționare pentru 
persoanele din grupul 
țintă (cu excepția 
grupului țintă 
„studenți”);  
• Acțiuni pentru 
extinderea 
oportunităților de 
învățare  şi facilitarea 
accesului la 
învățământul superior, 
inclusiv acțiuni 
inovatoare;  
• Dezvoltarea, 
îmbunătățirea  şi 
promovarea 
programelor de studii 
universitare care  
• susțin dezvoltarea 
culturii antreprenoriale;   

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/
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• Introducerea/extinde
rea utilizării TIC în 
activitățile de 
predare/învățare, 
management şi 
planificare în 
învățământul superior, 
inclusiv e-learning;  
• Dezvoltarea şi 
implementarea 
soluțiilor/instrumentelor 
software pentru 
îmbunătățirea proceselor 
şi activităților 
educaționale;  
• Introducerea unor 
module/sesiuni specifice 
de instruire în cadrul 
tuturor programelor de 
formare dezvoltate şi 
furnizate privind 
egalitatea de gen, 
egalitatea de şanse şi 
nediscriminarea pentru 
grupurile țintă specifice 
acestui DMI; 

 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 
 
 

 

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE 
Adresă: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, birou P22, RO-400084, Cluj-Napoca 

Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 int. 5116, 5483, 5482, Fax:. (00) 40 - 264 - 40.53.79, 
E-mail: fondurieuropene@ubbcluj.ro,  

Web: http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/ 
Pag. 5/40 

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 1.5. 
Programe 

doctorale şi 
post-doctorale 

în 
sprijinul 
cercetării 

 
 

Proiect 

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 
vizează la nivel 
individual  şi/sau de 

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 
acreditate, 
organizatoare de studii 

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-
doctorală, inclusiv burse 

Minim 
echivalentul 

în lei a  
€ 500.000  

 
şi 
 

Maxim  
€ 3.000.000 

 

2% pentru: 
• instituţii publice 

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

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

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

•  persoane juridice 
de drept privat 
fără scop 

 
Nelansat  

http://www.fs
eromania.ro/i
mages/doc201
3/gs_cs_1_5_
strategic_05_
04_2013.pdf 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/
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Strategic 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:   
  
• Sprijinirea 

programelor 

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 
legislației în vigoare, care 
dețin titlul ştiințific de 

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 
rețele, parteneriate, 

patrimonial. 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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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 
mobilității. 

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. 

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 
practici, vizite de studiu, 
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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 
doctorale (inclusiv 
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generare de curriculum 
emergent) 

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 

 
 

Proiect 
Strategic 

 

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, 
cu accent special 
pe grupurile 
dezavantajate pe 
piaţa muncii; 

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

• Îmbunătăţirea 
capacităţii de 
ocupare a 
persoanelor în 
căutarea unui loc 
de muncă, a 
şomerilor, în 
special de lungă 
durată şi a 
persoanelor 
inactive. 

Solicitanţi eligibili: 
• Furnizori de FPC 

autorizaţi, publici şi 
privaţi; 

• 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 
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; 

• MMFPS şi 
structuri/agenţii 

Durata de 
implementare a unui 
proiect va fi cuprinsă 
între: 
minim 6 luni şi maxim 
18 luni. 
 
În conformitate cu 
prevederile Documentului 
Cadru de Implementare în 
cadrul acestei cereri de 
propuneri de proiecte sunt 
eligibile următoarele 
activităţi desfăşurate în cel 
putin doua regiuni de 
implementare: 
• 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; 

Minim 
echivalentul 

în lei a  
€ 500.000  

 
şi 
 

Maxim  
€ 4.000.000 

 

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 
fără scop 

Nelansat  

www.fseroma
nia.ro 

http://www.fs
eromania.ro/i
mages/downd
ocs/strategic_
51_03.12.201

2.pdf 
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Operaţiunile 
orientative ale 
acestui DMI sunt: 
• Sprijinirea tuturor 

activităţilor 
privind măsurile 
active de 
ocupare; 

• Elaborarea şi 
implementarea de 
planuri de acţiune 
individualizate, 
furnizarea de 
asistenţă pentru 
căutarea unui loc 
de muncă, servicii 
de orientare şi 
formare pentru 
şomeri tineri şi 
şomeri de lungă 
durată, lucrători 
vârstnici, 
persoane aflate în 
căutarea unui loc 
de muncă 
revenite pe piaţa 
muncii după o 
perioadă de 
absenţă; 

• Dezvoltarea şi 
implementarea 

subordonate/coordonate 
de acesta; 

• Agenţii guvernamentale 
cu atribuţii în domeniul 
pieţei muncii; 

• Camere de Comerţ şi 
Industrie; 

• Întreprinderi, exclusiv 
întreprindere individuală, 
persoană fizică 
autorizată sau 
echivalent; 

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

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

• Institute de cercetare în 
domeniul pieţei muncii; 

• Patronate şi organizaţii 
sindicale; 

• 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 

c. preselecţia candidaţilor 
în conformitate cu 
cerinţele locurilor de 
muncă oferite şi în 
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 

patrimonial. 
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unor măsuri şi 
acţiuni 
transnaţionale 
pentru 
promovarea 
mobilităţii 
ocupaţionale şi 
geografice; 

• 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 
metodelor 
inovatoare pentru 
promovarea 
ocupării în rândul 
şomerilor tineri şi 
de lungă urată; 

• Promovarea 
sistemelor duale 
de finanţare 
pentru ocuparea 
tinerilor prin 
combinarea 

minimum 500 de 
persoane, cu domiciliul sau 
reşedinţa în România şi care 
aparţin uneia 
din următoarele categorii: 
• Persoane inactive;  
• Persoane aflate în 

căutarea unui loc de 
muncă ; 

• Şomeri;  
• Persoane care au părăsit 

timpuriu şcoala, cu 
vârsta minimă de 16 
ani. 

profesională, la locul de 
muncă sau în afara 
locului de muncă, care 
să asigure creşterea şi 
diversificarea 
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; 
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formării în şcolile 
profesionale şi 
practica în 
întreprinderi. 

 

• Furnizarea serviciilor de 
consultanţă şi asistenţă 
pentru începerea unei 
activităţi independente 
sau pentru iniţierea 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, perfecţionar 
şi specializare; 

• Furnizarea serviciilor de 
informare şi consiliere 
profesională şi plasare la 
locul de muncă, prin 
implementarea 
planurilor individuale de 
acţiune, adresate în 
special persoanelor 
ameninţate de pierderea 
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locului de muncă şi 
şomerilor de l. durată. 

Uniunea 
Europeană 

(FSE) 
 

şi 
 

Guvernul 
României  

POS DRU - 
Programul 
Operaţional 

Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 

Umane 
 

AP 6 
Promovarea 
incluziunii 

sociale 
 

DMI 6.3 
Promovarea 
egalităţii de 
şanse pe piaţa 
muncii 

 
Proiect 

Strategic 
 

Obiectivele 
operaţionale ale 
acestui DMI sunt: 
• Consolidarea 

principiului 
accesului egal 
pentru toţi pe 
piaţa muncii cu 
scopul de a creşte 
oportunităţile de 
angajare ale 
femeilor şi 
persoanelor 
aparţinând 
grupurilor 
vulnerabile; 

• Creşterea 
conştientizării 
asupra principiului 
egalităţii de şanse 
şi de gen în 
cadrul societăţii 
civile, incluzând 
întreg personalul, 
experţi, 
întreprinzători 
etc.; 

• Creşterea 
conştientizării 
asupra 
problematicii 

Solicitanţi eligibili: 
• ONG-uri; 
• Furnizori de servicii de 

ocupare acreditaţi, 
publici şi privaţi; 

• Furnizori de FPC 
autorizaţi, publici şi 
privaţi2; 

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

• MMFPS şi 
structuri/agenţii 
subordonate/coordonate 
de acesta; 

• Agenţii/instituţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în domeniul 
ocupării şi incluziunii 
sociale; 

• Agenţia Naţională 
Împotriva Traficului de 
Persoane; 

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

• Organizaţii mass-media; 

• Dezvoltarea si 
furnizarea programelor 
de formare 
profesională, inclusiv 
calificare si recalificare, 
pentru cresterea si 
dezvoltarea 
aptitudinilor si 
calificărilor femeilor; 

• Dezvoltarea si 
implementarea 
programelor specifice 
de formare adresate 
femeilor în vederea 
dezvoltării carierei 
acestora; 

• Sesiuni de formare 
pentru experţii si 
operatorii mass-media, 
care să urmărească 
eliminarea 
stereotipurilor de gen 
în societate si în special 
în mass-media; 

• Formare profesională si 
asistenţă pentru femei 
în vederea iniţierii unei 
afaceri; 

• Activităţi de promovare 
a principiului egalităţii 
de sanse si de gen 

Minim 
echivalentul 

în lei a  
€ 500.000  

 
şi 
 

Maxim  
€ 4.000.000 

 

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 
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 

Nelansat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.fsero
mania.ro 

http://www.fs
eromania.ro/i
mages/downd
ocs/strategic_
63_03.12.201

2.pdf 
 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/
http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/strategic_63_03.12.2012.pdf
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/strategic_63_03.12.2012.pdf
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/strategic_63_03.12.2012.pdf
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/strategic_63_03.12.2012.pdf
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/strategic_63_03.12.2012.pdf
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/strategic_63_03.12.2012.pdf


 
 
 
 
 
 

 

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE 
Adresă: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, birou P22, RO-400084, Cluj-Napoca 

Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 int. 5116, 5483, 5482, Fax:. (00) 40 - 264 - 40.53.79, 
E-mail: fondurieuropene@ubbcluj.ro,  

Web: http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/ 
Pag. 14/40 

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 
privind hărţuirea 
sexuală la locul 
de muncă; 

• Asigurarea 
accesului egal la 
ocupare şi la 
construirea unei 
cariere 
profesionale, în 
vederea creării 
unei pieţe a 
muncii inclusive; 

• Prevenirea şi 
combaterea 
violenţei 
domestice şi a 
traficului de 
persoane. 

Operaţiunile 
orientative ale 
acestui DMI sunt: 
• Programe de 

calificare si 
recalificare pentru 
cresterea 
abilităţilor si 
calificărilor 
femeilor; 

• Programe specifice 
adresate femeilor 
interesate de 
dezvoltarea 
carierei, inclusiv 

• Cooperative sociale; 
• Organizaţii sindicale şi 

patronate; 
• Autorităţi ale 

administraţiei publice 
centrale şi locale (unităţi 
administrativ-
teritoriale); 

• Institute de cercetare în 
domeniul pieţei muncii; 

• Universităţi acreditate, 
publice şi private; 

• Asociaţii profesionale; 
• Întreprinderi, indiferent 

de natura capitalului şi 
forma de organizare. 

 
Grupul ţintă eligibil: 
În cadrul acestei cereri de 
propuneri de proiecte grupul 
tinta eligibil va fi format din 
minimum 500 de 
persoane, cu domiciliul sau 
reşedinţa în România şi care 
aparţin uneia din 
următoarele categorii: 
• Femei; 
• Victime ale traficului de 

persoane; 
• Alte grupuri vulnerabile; 
• Experţi şi operatori 

mass-media; 
• Personal al autorităţilor 

adresate autorităţilor 
publice centrale si 
locale si partenerilor 
sociali; 

• Activităţi care urmăresc 
combaterea 
inegalităţilor, mai ales 
a celor bazate pe etnie, 
dizabilităţi si vârstă; 

• Dezvoltarea/consolidare
a comitetelor si/sau 
funcţiilor pentru 
garantarea respectării 
si aplicării principiului 
egalităţii de sanse în 
politicile locale 
(pregătire privind 
principiile egalităţii de 
sanse si egalităţii de 
gen si urmărirea 
modalităţii de 
respectare a acestora 
în deciziile adoptate de 
către autorităţile locale, 
companii, scoli etc.); 

• Sprijin pentru crearea 
de reţele profesionale 
şi inter-profesionale 
pentru femei; 

• Activităţi pentru 
promovarea incluziunii 
sociale si economice a 
femeilor dezavantajate 

patrimonial.  
 
 

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


 
 
 
 
 
 

 

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE 
Adresă: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, birou P22, RO-400084, Cluj-Napoca 

Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 int. 5116, 5483, 5482, Fax:. (00) 40 - 264 - 40.53.79, 
E-mail: fondurieuropene@ubbcluj.ro,  

Web: http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/ 
Pag. 15/40 

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 
sprijin pentru 
iniţierea unei 
afaceri; Campanii 
de sensibilizare si 
schimb de bune 
practici în scoli si 
întreprinderi 
pentru 
combaterea 
stereotipurilor de 
gen, inclusiv 
campanii pentru 
femei, în special 
pentru femeile din 
zonele rurale si 
pentru cele care 
apartin grupurilor 
cu nevoi speciale; 

• Programe de 
sprijin 
concentrate pe 
eliminarea 
stereotipurilor de 
gen din societate,  

• Furnizarea de 
sprijin si campanii 
de constientizare 
privind 
promovarea 
culturii sănătăţii, 
combaterea 
traficului de fiinţe 
umane, a 

publice locale şi centrale, 
inclusiv conducerea 
acestora; 

• Personal al organizaţiilor 
societăţii civile. 

din punct de vedere 
social; 

• Sprijin pentru înfiintarea 
grupurilor formale la 
nivel local (comitete 
pentru egalitatea de 
gen, comisii pentru 
egalitatea de sanse 
etc.) în cadrul cărora 
să fie examinate 
bunele practici privind 
egalitatea de sanse 
dezvoltate de 
administratiile locale si 
de sectoarele 
productive locale;  

• Activităti inovatoare, 
interregionale si 
transnationale 
concentrate pe bunele 
practici în domeniul 
egalitătii de sanse; 

• Activităti de formare 
profesională pentru 
dezvoltarea 
competentelor de 
utilizare TIC pentru 
femei şi pentru 
grupurile vulnerabile; 

• Programe specifice 
centrate pe implicarea 
femeilor în politici de 
dezvoltare durabilă. 
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violenţei 
domestice etc. 

 
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 

 
Proiect de 

grant 
 

Obiectivele 
operaţionale ale 
acestui DMI, vizate 
de actuala cerere de 
propuneri de 
proiecte, 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;  

Proiectele propuse în 
cadrul acestei cereri 
de propuneri de 
proiecte vor contribui 
la realizarea  
următoarelor 
operaţiuni 

SOLICITANŢI ELIGIBILI 
• Unităţi de 

învăţământ si 
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 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); 

A.1. Activităţile de 
dezvoltare, 
implementare, 
monitorizare şi 
evaluare a serviciilor de 
consiliere şi  
orientare profesională a 
elevilor şi studenţilor, 
care vor cuprinde 
intervenţii precum:  
A.1.1. elaborarea de 
materiale care să vină în 
sprijinul activităţii de 
consiliere şi orientare  
profesională;  
A.1.2. activităţi de 
consiliere şi orientare 
profesională realizate în 
cadrul orelor din planul  
obligatoriu de învăţământ, 
de către alte persoane 
decât cele încadrate de 
sistemul de  
învăţământ în acest scop;  
A.1.3. activităţi de 
consiliere si orientare 
profesională realizate în 
afara orelor din planul  
obligatoriu de învăţământ, 
care permit o decizie 
informată a elevilor și 

Min. 50.000 
eur 

 
Max. 

500.000 
eur 

 
Durata 
proiect: 

Min. 6 luni 
Max. 20 luni 

2% din valoarea 
totală a 
cheltuielilor 
eligibile pentru 
persoane juridice de 
drept privat fără scop  
patrimonial, pentru 
instituţii publice 
finanţate integral 
din venituri proprii 
sau parţial de la  
bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor 
sociale de stat sau 
bugetele fondurilor 
speciale si pentru  
instituţii de 
învăţământ superior 
acreditate care nu fac 
parte din categoriile 
anterioare de  
beneficiari; 

Nelansat 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fs
eromania.ro/i
mages/doc201
3/conditii_spe
cifice_cpp_2_
1_grant_01_0
3_2013.pdf  
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orientative:  
• Sprijinirea 

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

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

• Dezvoltarea si 
furnizarea 
serviciilor de 
orientare, 
consiliere si 
îndrumare în 
sprijinul 
tranziţiei de la 
școală la viaţa 
activă. 

• 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 
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/ 

studenţilor privind  
continuarea studiilor sau 
dobândirea unui loc de 
muncă;  
A.1.4. vizite de studiu/ 
excursii tematice pentru 
elevi și studenți, ca suport 
pentru consiliere și  
orientare profesională;  
A.1.5. campanii de 
informare pentru elevi 
şi/sau studenţi care vin în 
sprijinul activităţilor de  
consiliere și orientare 
profesională. 
Proiectele depuse în 
cadrul actualei cereri 
de propuneri de 
proiecte vor include în 
mod obligatoriu  
activități de consiliere 
și orientare 
profesională a elevilor 
și/ sau studenților. 
 
 
A.2. Activităţile de 
organizare, 
implementare la un 
potenţial loc de muncă, 
monitorizare, evaluare 
a stagiilor de pregătire 
practică pentru elevi 
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coordonarea MEN); 

• Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice și structuri/ 
agenţii/ organisme 
relevante, 
subordonate/coordonat
e 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; 

• Institute de cercetare 
cu atribuții în domeniul 
educației și formării 
profesionale și pieței 
muncii. 

În cadrul actualei cereri 
de propuneri de proiecte 
sunt eligibile numai 
proiectele depuse în 

şi/sau studenţi 
prevăzute în 
curriculum-ul 
obligatoriu, pentru  
toate filierele şi 
profilurile din sistemul 
naţional de educaţie, 
care vor cuprinde 
intervenţii precum:  
A.2.1. organizarea 
stagiilor de pregătire 
practică (identificarea 
agenţilor economici/altor 
tipuri de instituţii şi 
organizaţii care pot avea 
rol de parteneri de 
practică, negociere 
condiţiilor de desfăşurare 
a stagiilor şi de evaluare a 
rezultatelor obţinute de 
elevi, şi/sau studenţi  
repartizarea acestora în 
grupe de practică, 
încheierea convenţiilor de 
practică, etc.)  
A.2.2. participarea elevilor 
şi a studenţilor la stagii de 
pregătire practică, 
desfăşurate în România  
sau într-un alt stat 
Membru al Uniunii 
Europene;  
A.2.3. crearea/ tipărirea/ 
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parteneriat. 
 
 
GRUP ŢINTĂ ELIGIBIL 
• Elevi înmatriculaţi în 

sistemul naţional de 
învăţământ;  

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

multiplicarea/ distribuirea 
materialelor suport pentru 
stagiile de pregătire  
practică a elevilor şi/sau a 
studenţilor (fişe de 
observare, caiete de 
practică, etc.);  
A.2.4. evaluarea 
rezultatelor obţinute de 
elevi şi/sau studenţi în 
cadrul stagiilor de 
pregătire  
practică;  
A.2.5. parteneriat pentru 
organizarea şi 
desfăşurarea stagiilor de 
pregătire practică a 
elevilor şi/sau  
a studenţilor;  
A.2.6. 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 
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de învăţare firma de 
exerciţiu/ 
întreprinderea 
simulată:  
A.3.1. elaborarea de 
materiale-suport pentru 
informarea cu privire la 
firmele de exerciţiu/  
întreprinderile simulate;  
A.3.2. organizarea si 
funcţionarea firmelor de 
exerciţiu, în special pentru 
acele domenii de  
pregătire profesională în 
care curriculum-ul 
obligatoriu nu prevede 
această activitate;  
A.3.3. organizarea si 
funcţionarea 
întreprinderilor simulate;  
A.3.4. participarea elevilor 
și studenţilor la activităţi 
ale firmelor de exerciţiu/ 
întreprinderilor  
simulate organizate la 
nivel local, (multi) 
regional, naţional şi 
european;  
A.3.5. parteneriate pentru 
promovarea firmelor de 
exerciţiu şi a 
întreprinderilor simulate. 
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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 

 
Proiect 

strategic 
 

Obiectivele 
operaţionale ale 
acestui DMI, vizate 
de actuala cerere de 
propuneri de 
proiecte, 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). 
 
Proiectele propuse în 
cadrul acestei cereri 
de propuneri de 
proiecte vor contribui 
la realizarea  
următoarelor 

SOLICITANŢI ELIGIBILI 
• Unităţi de învăţământ 

si 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 

2 proiecte dedicate 
studenților care includ 
ca și componentă 
majoră consilierea și 
orientarea  
profesională. 
a. Arie de implementare: 
multi-regional. 
b. 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 
studenților privind 
continuarea 
studiilor sau 
dobândirea unui loc 
de muncă; 

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

Min. 
500.000 

eur 
 

Max. 
5.000.000 

eur 
 

Durata 
proiect: 

Min. 6 luni 
Max. 20 luni 

2% din valoarea 
totală a 
cheltuielilor 
eligibile pentru 
persoane juridice de 
drept privat fără scop  
patrimonial, pentru 
instituţii publice 
finanţate integral 
din venituri proprii 
sau parţial de la  
bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor 
sociale de stat sau 
bugetele fondurilor 
speciale si pentru  
instituţii de 
învăţământ superior 
acreditate care nu fac 
parte din categoriile 
anterioare de  
beneficiari; 

Nelansat 
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UI 
operaţiuni 
orientative: 
- Sprijinirea 
iniţiativelor de 
parteneriat între 
școli, universităţi, 
parteneri sociali și 
întreprinderi; 
- Dezvoltarea si 
furnizarea serviciilor 
de orientare, 
consiliere si 
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/ 
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 și Persoanelor 
Vârstnice și structuri/ 
agenţii/ organisme 
relevante, 
subordonate/coordonat
e de către acesta 
(conform listei 
organismelor și 
instituţiilor afiliate, 
disponibilă la 
www.mmuncii.ro, sau 
dacă instituţia 
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respectivă face dovada 
prin actul de înfiinţare 
că se află în 
subordinea/ 
coordonarea 
MMFPSPV); 

• Furnizori publici și 
privaţi de orientare și 
consiliere profesională; 

• Institute de cercetare 
cu atribuții în domeniul 
educației și formării 
profesionale și pieței 
muncii. 

În cadrul actualei cereri 
de propuneri de proiecte 
sunt eligibile numai 
proiectele depuse în 
parteneriat. 
 
 
GRUP ŢINTĂ ELIGIBIL 
• Elevi înmatriculaţi în 

sistemul naţional de 
învăţământ;  

• Studenţi înmatriculaţi 
în sistemul naţional de 
învăţământ (licenţă și 
master); 
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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 2.3 
Acces şi 

participare la 
formare 

profesională 
Continuă 

 
Proiect 

strategic 
 

Obiectivele 
operaţionale ale 
acestui DMI, vizate 
de actuala cerere de 
propuneri de 
proiecte, sunt: 
• Promovarea 

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

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

Proiectele propuse în 
cadrul acestei cereri 
de propuneri de 
proiecte vor contribui 
la realizarea  
următoarelor 
operaţiuni 
orientative: 
• Furnizare de 

cursuri de 
calificare şi 

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); 

• MMFPSPV şi 
structuri/agenţii 
subordonate/coordonat
e 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 MMFPS); 

• ONG-uri, inclusiv 
asociații profesionale 
(organizaţii constituite 

A.1. Sprijin pentru 
angajaţi, în vederea 
calificării/recalificării 
prin: 
A.1.1.participare la 
programe FPC autorizate, 
desfăşurate în România 
sau în UE, pentru  
dobândirea unei (noi) 
calificări sau pentru 
creşterea nivelului de 
calificare (respectiv  
trecerea de la un nivel de 
calificare la un alt nivel 
superior). 
A.1.2.certificarea 
competenţelor dobândite 
în cadrul programelor 
FPC; 
A.1.3. informare cu privire 
la oportunităţile de 
calificare/recalificare a 
persoanelor angajate; 
A.1.4.schimb de 
experiență și diseminare 
de bune practici, ca 
elemente suport pentru  
programele de formare 
profesională pentru 
calificare/ recalificare. 
 
A.2. Activităţi de 
dezvoltare, 

Min. 
500.000 

eur 
 

Max. 
5.000.000 

eur 
 

Durata 
proiect: 

Min. 6 luni 
Max. 20 luni 

2% din valoarea 
totală a 
cheltuielilor 
eligibile pentru 
persoane juridice de 
drept privat fără scop  
patrimonial, pentru 
instituţii publice 
finanţate integral 
din venituri proprii 
sau parţial de la  
bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor 
sociale de stat sau 
bugetele fondurilor 
speciale si pentru  
instituţii de 
învăţământ superior 
acreditate care nu fac 
parte din categoriile 
anterioare de  
beneficiari; 

Nelansat 
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recalificare a 
angajaţilor; 

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

• Sprijinirea 
angajaţilor 
pentru validarea 
cunoştinţelor 
dobândite 
anterior; 

• Sprijinirea 
furnizorilor de 
FPC pentru 
dezvoltarea şi 
diversificarea 
ofertelor de FPC; 

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

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 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 

implementare, 
monitorizare şi 
evaluare a programelor 
FPC: 
A.2.1. Sprijin pentru 
furnizorii de FPC: 
A.2.1.1. elaborare 
programe de formare 
profesională continuă 
pentru calificarea şi/sau  
recalificarea angajaţilor 
din sectoarele economice 
eligibile; 
A.2.1.2. elaborare 
materiale-suport pentru 
învăţare, pentru 
programele de formare 
profesională  
implementate; 
A.2.1.3. autorizare în 
vederea furnizării de 
programe de formare 
profesională continuă 
pentru calificarea şi/sau 
recalificarea angajaţilor 
din sectoarele economice 
eligibile; 
A.2.1.4. furnizare 
programe de formare 
profesională continuă 
pentru calificarea şi/sau  
recalificarea angajaţilor 
din sectoarele economice 
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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 
conform Legii nr. 335/ 
2007 – Legea 
camerelor de comerţ 
din România). 

În cadrul actualei cereri 
de propuneri de proiecte 
sunt eligibile numai 
proiectele depuse în 
parteneriat. 
 
GRUP ŢINTĂ ELIGIBIL 
• Angajaţi (exclusiv 

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

eligibile. 
A.2.2. Alte activităţi: 
A.2.2.1. monitorizarea 
desfăşurării programelor 
FPC; 
A.2.2.2. evaluarea 
programelor FPC; 
A.2.2.3. 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: 
A.3.1. elaborarea 
materialelor-suport pentru 
activitatea de consiliere și 
orientare profesională; 
A.3.2. furnizarea 
serviciilor de informare, 
consiliere și orientare 
profesională; 
A.3.3. schimburi de 
experiență și diseminare 
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individuale). de bune practici pentru 

consiliere și orientare 
profesională; 
A.3.4. campaniile de 
promovare a beneficiilor 
participării la programe de 
FPC pentru 
calificare completă. 

European 
Comission 

 
 

Justice 
DG 

Civil Justice 
Programme 

 
Action grants 
JUST/2013/J

CIV/AG 
 

Transnational 
Projects 

 

Under this specific 
objective the 
Commission would 
fund projects related 
to:  
• succession and 

wills; (priority 
code: 
SUCCESSION) 

• insolveny 
proceedings; 
(priority code: 
INSOLVENCY) 

• enforcement of 
decisions; (priority 
code: 
ENFORCEMENT) 

• matrimonial 
regimes; (priority 
code: 
MATRIMONIAL) 

• the law applicable 
to companies; 
(priority code: 
COMPANIES); 

To be eligible for an action 
grant, organisations must 
fulfil all of the following  
requirements: 
• The Applicant organisation 

must be an authority, 
public or private 
organisation legally 
constituted and registered 
at the time of application. 
International 
organisations may act as 
Coordinators and submit 
applications. 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, but their costs 
will not be co-financed. 

Projects may consist of:  
• studies and research 
• meetings and seminars, 
• exchanges between 

judicial authorities and 
judicial cooperation 
networks, 

• work experience  
placements, 

• training, 
• dissemination of 

information on access to 
justice, 

• design, development and 
implementation of 
innovative IT solutions4 

• exchange of good 
practice, or  

•  a combination of these 
activities. 

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

grant applied 
for cannot 

be less 
than EUR 
75.000. 

The grant 
cannot constitute 

more than 80% of 
overall eligible 
project costs 

4 June 2013 
12:00 

http://ec.euro
pa.eu/justice/
newsroom/gra
nts/jciv_ag_2
013_en.htm 
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Only organisations/legal 
entities can participate: 
natural persons (private  
individuals) are not allowed 
to submit applications. 
• The Applicant must be 

legally established in an 
eligible country 

 
The participants and/or 
target group of beneficiaries 
of the projects shall be 
legal: 
• practitioners, including 

judges, prosecutors, 
advocates, solicitors, 
notaries,  

• academic and 
     scientific personnel, 
• ministry officials, court 

officers, bailiffs, court 
interpreters,  

• members of judicial 
cooperation networks 
and other professionals 
associated with the 
judiciary in the area of 
civil law, 

• national authorities and 
citizens of the Union in 
general. 
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European 
Comission 

 
 

Justice 
DG 

Criminal 
Justice 

Programme 
 

Action grants 
JUST/2013/J

PEN/AG 
 

Transnational 
Projects 

 

This call for proposals 
for action grants is 
based on the 
Criminal Justice 
annual work  
programme for 
2013(http://ec.europ
a.eu/justice/newsroo
m/files/jpen_wp_201
3_en.pdf). 
It aims to select 
transnational and 
national projects that 
fall under the 
objectives of the 
Criminal justice 
Programme (Articles 
2 and 3 of Council 
Decision No 
2007/126/JHA) 

 

To be eligible for an action 
grant, organisations must 
fulfil all of the following  
requirements: 
• The applicant organisation 

must be a non-profit 
making body or 
organisation (an institution, 
a public or private 
organisation, including 
professional organisations,  
universities, research 
institutes and legal and 
judicial training institutes 
for legal practitioners, and 
non-governmental 
organisations) legally 
constituted and registered 
at the time of application. 

• International organisations 
are not eligible for funding 
and cannot submit 
applications.  

• For projects related to 
cross-border exchanges, 
only national judicial 
training structures for 
judges and prosecutors 
may apply. 

• The applicant must be 
legally established in an 
eligible country. 
 

A. Supporting victims of 
crime: Information 
(VICTIMS- RIGHTS), 
Support (VICTIMS-
SUPPORT), identify victims 
with specific protection 
needs, protection, 
protection measures 
(VICTIMS-PROTECTION), 
compensation (VICTIMS-
COMPENSATION) 

B. Procedural rights for 
suspected and accused 
persons: (including legal  
interpretation and 
translation):DEFENSE 
RIGHTSAWARENESS AND 
NETWORKING, DEFENSE 
RIGHTSACCESS, DEFENSE 
RIGHTS-TRAINING, 
DEFENSE RIGHTS-MS 
PRACTICES, DEFENSE 
RIGHTS-IMPLEMENTATION 
C. European Judicial 
training of European 
legal practitioners: EJT- 
LEGAL INSTRUMENTS AND 
POLICIES, EJT- LEGAL 
TERMINOMOGY, EJT-
VICTIMS RIGHTS, 
EJTKNOWLEDGE OF 
CRIMINAL LAW SYSTEMS, 
EJT-EXCHANGES 

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

grant applied 
for cannot 

be less 
than EUR 
75.000. 

 
The total 
indicative 
budget 

available is 
EUR 

15.210.000 

The grant 
cannot constitute 

more than 80% of 
overall eligible 
project costs 

30 May 2013 
12:00 

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

htm  

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/jpen_wp_2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/jpen_wp_2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/jpen_wp_2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/jpen_wp_2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_jpen_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_jpen_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_jpen_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_jpen_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_jpen_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_jpen_ag_en.htm


 
 
 
 
 
 

 

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE 
Adresă: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, birou P22, RO-400084, Cluj-Napoca 

Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 int. 5116, 5483, 5482, Fax:. (00) 40 - 264 - 40.53.79, 
E-mail: fondurieuropene@ubbcluj.ro,  

Web: http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/ 
Pag. 30/40 

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 
Target groups: 
• Legal practioners (judges, 

prosecutors, advocates, 
solicitors, ministry officials, 
court officers, bailiffs, court 
interpreters and other 
professionals involves in 
the work of the judiciary in 
the area of criniminal law), 

• representatives of victims' 
assistance services and 
other professionals 
involved in the work of he 
judiciary, national 
authorities and 

• citizens of the Union in 
general 

D. Networking and 
exchanging best practice 
among practitioners, 
including 
implementation of 
existing cooperation 
instruments, procedural 
rights, victims' rights, 
restorative justice, 
mediation and 
detention: BEST 
PRACTICESIMPLEMENTATIO
N, BEST PRACTICES-
MUTUAL EVALUATION 
E. Improving conditions 
relating to detention: 
DETENTION- 
RECOGNITIONS, 
DETENTIONALTERNATIVES, 
DETENTION- CONDITIONS, 
DETENTION-PRISONS, 
DETENTION-
IMPLEMENTATION 
F. e-Justice: E-JUSTICE- 
EXISTING PROJECTS, E-
JUSTICENEW PROJECTS  
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European 
Comission 

 
 

Employment 
Social Affairs 

&Inclusion 
DG 

Industrial 
relations and 

social 
dialogue 

 
VP/2013/001 

 
 

Objectives of this 
call include measures 
and initiatives related 
to the adaptation of 
social dialogue to 
changes in 
employment and work 
and related 
challenges, such as 
addressing  
modernisation of the 
labour market, quality 
of work, anticipation, 
preparation and  
management of 
change and 
restructuring, the 
greening of the 
economy, flexicurity, 
skills, mobility and 
migration, youth 
employment, health 
and safety at work, 
reconciliation of  
work and family life, 
gender equality, action  
in the field of anti-
discrimination, active  
ageing, healthier and 
longer working lives, 
active inclusion and 
decent work.  
On the basis of 

Eligible applicants: 
• Social partners: European 

social partner 
organisations currently 
consulted in accordance 
with Article 154 TFEU6, 
European-level social 
partner organisations not 
covered in (i) above, for 
example those involved in 
the preparation and 
launch of European social 
dialogue at sectoral level, 
National or regional social 
partner organisations, as 
long as the project is part 
of a European approach 

• Organisations linked to 
industrial relations: Non-
profit-making 
organisations/research 
centres/institutes, 
universities, Non-profit-
making networks of 
companies or of workers' 
organisations  

•  Public authorities: Public 
authorities, including 
related associations and  
government services or 
agencies 

• International organisations: 
International organisations 

Eligible Measures: 
 
1.Support for European 
social dialogue:  
•  measures to prepare 
European social dialogue, 
such as preparatory 
surveys, meetings and 
conferences;  
•  measures regarded as 
part of social dialogue 
within the meaning of 
Articles 154 and 155 TFEU, 
such as negotiations, 
preparatory meetings for 
negotiations or activities  
relating to the 
implementation of 
negotiated agreements and 
other negotiated outcomes;  
•  measures to implement 
the European social 
partners' work programmes 
(such as the organisation of 
round tables, exchanges of 
experience and networks of 
key actors);  
•  measures to monitor and 
follow up European social 
dialogue activities and 
outcomes, such as 
conferences and other 
initiatives to disseminate 

For illustrative 
purposes, the 
average size 
of a grant 
awarded in 

2012 was in 
the range of  

EUR 177 000.  
 

Under this call for 
proposals, the European 
Commission may decide 
to finance up to 80%  
of the total eligible 

cost of the action. 
Contributions in kind 
will not be taken into 

account. 
In derogation from the 
previous paragraph, the 
European Commission 

may decide to 
finance up to 95% of 

the  total cost of 
social dialogue 
actions (sub-
programme I 

exclusively) involving 
negotiations in  

accordance with Articles 
154 and 155 TFEU, 

meetings to prepare for 
negotiations (sub-

programme I – second 
bullet point), or joint 
social partner actions 

relating  to the 
implementation of the 
results of European 

social dialogue 
negotiations. 

 Social dialogue 

20 June 2013 
(for actions 
commencing  

no earlier than 20 
October 2013 and 
no later than 31 
December 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.euro
pa.eu/social/m
ain.jsp?catId=
630&langId=e
n&callId=373
&furtherCalls=

yes 
 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=373&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=373&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=373&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=373&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=373&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=373&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=373&furtherCalls=yes


 
 
 
 
 
 

 

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE 
Adresă: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, birou P22, RO-400084, Cluj-Napoca 

Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 int. 5116, 5483, 5482, Fax:. (00) 40 - 264 - 40.53.79, 
E-mail: fondurieuropene@ubbcluj.ro,  

Web: http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/ 
Pag. 32/40 

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 
these objectives, 
two sub-programmes 
have been defined:  
I Support for 
European social 
dialogue    
II Improving 
expertise in the field 
of industrial relations 

(such as UNAgencies) 
active in the fields of social 
dialogue and / or industrial 
relations. 

and evaluate the results of  
European social dialogue 
through European or 
national events, or through 
studies, paper or electronic 
publications (including the 
translation); 
• measures to improve  
the coordination, 
functioning and 
effectiveness of European 
social dialogue, including 
through the  identification 
and development of joint  
approaches by the social 
dialogue committees, such 
as the exchange of good  
practice and related joint 
training events;  
•  measures to strengthen 
the capacity of social 
partners to contribute to 
European social  
dialogue with particular 
attention to new Member 
States and Candidate 
Countries (such as 
information and training 
seminars);  
•  measures by social 
partners which contribute 
to the employment and 
social dimensions  

meetings organised 
by the European 
social partners 

themselves can also  
be financed up to a 

rate of 95%.  
Applications which 
request a grant of 
more than 80% of 

the total eligible cost 
(or 95%  

exclusively for the 
cases listed above) 

will not be 
considered.  

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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UI 
of the Europe 2020 
Strategy and actions to 
implement the European 
Employment Strategy (EES) 
and to monitor and analyse 
its impact on labour 
markets;  
•  measures to support the 
European social partners 
and social dialogue 
committees undertake and 
contribute to impact 
assessment of the 
employment and social  
dimensions of EU initiatives.  
  
2.  Improving expertise 
in the field of industrial 
relations 
•  general seminars or 
conferences on industrial 
relations, including 
preparatory studies, the 
organisation of round 
tables, exchanges of 
experience and networks of 
key actors and/or experts;  
•  initiatives to further the 
collection and use of 
information on national 
industrial  
relations systems and on 
developments at European 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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level;  
•  initiatives to promote 
knowledge on effective 
industrial relations 
practices, including  
successful forms of worker 
participation, particularly in 
regard to the anticipation,  
preparation and 
management of change;  
•  initiatives contributing to  
the preparation or use 
(presentation, discussions 
and dissemination) of the 
European Commission's 
Industrial Relations in 
Europe report.  
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UI 
European 
Comission 

 
 

OLAF 

Hercule II 
Training 

Sector 
External 

Anti-Fraud 
Training 

Programme 

The training actions 
supported by OLAF 
through the award of 
grants will help 
prevent fraud 
against the Union’s 
financial interests, 
including the fight 
against cigarette 
smuggling and 
counterfeiting, by 
encouraging 
exchanges of 
experience between 
the authorities of the 
Member States and 
the dissemination of 
general and 
operational 
knowledge in the 
fields concerned. 
They are also 
intended to create 
networks between 
Member States, 
accession countries, 
candidate countries 
and third countries in 
order to facilitate 
exchange of 
information, 
experience and best 
practices, while 

Eligible Applicants 
• All national or regional 

administrations of a 
Member State or in a 
country outside the Union 
which promote the 
strengthening of Union 
action to protect its 
financial interests; 

• All research and 
education institutes 
that have had legal 
personality for at least 
one year, are established 
and operating in a 
Member State or in a 
country outside the Union, 
as defined in Article 3 of 
the basic legal act, and 
promote the 
strengthening of Union 
action to protect its 
financial interests; 

• All non-profit-making 
bodies that have had legal 
personality for at least 
one year, are legally 
established in a Member 
State or in a country 
outside the Union, as 
defined in Article 3 of the 
basic legal act, and 
promote the 

In 2013, the Commission 
(OLAF) will take award 
grants for the organisation 
of: 
• Training in the form of 

conferences, seminars, 
colloquia, courses, e-
learning and symposia, 
workshops, hands-on 
training etc; 

• Exchanges of best 
practices (including on 
fraud risk assessment). 

 
These activities should 
encourage the exchange of 
experience between 
Member State authorities 
and the dissemination of 
general and operational 
knowledge in the fields 
concerned.  
 

The total 
budget 

earmarked for 
the co-

financing of 
projects is 

estimated at 
1.000.000 
euros. The 

financial 
contribution 
from the EU 

cannot exceed 
80 % of the 
total eligible 
costs. The 
remaining 

costs will have 
to be funded 

by the 
applicant out 

of own 
resources or 
third party 
resources.  

The European 
Commission 
reserves the 
right not to 
award all 
available 
funds. 

 

Applicants must 
provide a minimum 

cost share of at least 
20% of the total 
estimated eligible 

project costs. 
 

29 May 2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.euro
pa.eu/anti_fra

ud/about-
us/funding/tra
ining/index_en

.htm 
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respecting the 
traditions of each 
Member State.The 
participation of 
representatives of 
third countries 
provided for in the 
Programme is also 
encouraged.  

strengthening of Union 
action to protect its 
financial interests. 

COMISIA 
EUROPEAN

Ă 
 

CERERE DE 
PROPUNERI – 
EAC/S03/13 

Acțiune 
pregătitoare: 
Parteneriate 
europene în 

domeniul 
sportului 
(Cerere 

deschisă de 
propuneri) 
(2013/C 
120/08) 

Prezenta cerere de 
propuneri servește la 
punerea în aplicare a 
acțiunii pregătitoare 
„Parteneriate 
europene în  
domeniul sportului” 
în conformitate cu 
Decizia Comisiei de 
adoptare a 
programului anual de 
lucru pentru  
2013 privind 
granturile și 
contractele pentru 
acțiunea pregătitoare 
„Parteneriate 
europene în domeniul  
sportului” și pentru 
evenimentele anuale 
speciale. 

Solicitanții eligibili sunt 
doar: 

— organismele publice; 
— organizațiile nonprofit. 

Prezenta cerere de 
propuneri va sprijini 
proiectele transnaționale 
prezentate de organisme 
publice sau  
organizații nonprofit în 
scopul de a identifica și 
testa rețele adecvate și 
bune practici în domeniul 
sportului,  
în următoarele domenii: 
1. consolidarea bunei 
guvernanțe și a carierelor 
duble în domeniul sportului 
prin sprijinirea mobilității  
voluntarilor, a antrenorilor, 
a managerilor și a 
personalului organizațiilor 
sportive nonprofit; 
2. protecția sportivilor, 
îndeosebi a celor mai 
tineri, împotriva riscurilor 
de sănătate și siguranță, 
prin măsuri  

Bugetul 
disponibil 

pentru 
prezenta 
cerere de 

propuneri este 
de 2 650 000 
EUR, în cadrul 
liniei bugetare  

„Acțiunea 
pregătitoare – 
Parteneriate 
europene în 
domeniul 
sportului” 
(articolul 

15.05.20). 
 

Cofinanțarea UE va fi 
asigurată până la 

maximum 80 % din 
totalul costurilor 

eligibile. Solicitantul 
trebuie să 

participe cu o 
finanțare proprie 

minimă, egală cu 20 
% din totalul 

costurilor eligibile. 
Cererile pentru  

proiecte cu finanțare 
privată suplimentară 

din partea terților 
sunt încurajate și vor 
primi puncte supli- 

mentare. În cazul în 
care proiectele 

beneficiază de un 
anumit procentaj de 
finanțare privată din 

partea  
terților, cofinanțarea 

19 iulie 2013  
 
 
 

http://eur-
lex.europa.eu/
LexUriServ/Le
xUriServ.do?u
ri=OJ:C:2013:
120:0020:002

1:RO:PDF 
 

http://ec.euro
pa.eu/sport/pr
eparatory_acti
ons/eac-s03-
2013_en.htm 
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de îmbunătățire a formării 
și a condițiilor de concurs; 
3. promovarea sporturilor 
și a jocurilor europene 
tradiționale 

UE va fi redusă cu 
același procentaj. 

Cheltuielile cu 
personalul nu pot 
depăși 50 % din 
totalul costurilor 

eligibile. Contribuțiile 
în natură nu sunt  
acceptate drept 
cofinanțare. În 

funcție de numărul și 
calitatea proiectelor 
prezentate, Comisia 

își rezervă 
dreptul de a nu aloca 

toate fondurile 
disponibile. 

EUROPEAN 
COMMISSI

ON 

SPECIFIC 
PROGRAMME 

"DRUG 
PREVENTIOA

N AND 
INFORMATIO

N" 
(2007-2013) 

CALL FOR 
PROPOSALS 

JUST/2013/D
PIP/AG 

Action grants 

The EU Drugs 
Strategy 2005-2012 
set targets for all EU 
drug-related 
activities to attain a  
high level of 
protection, well-being 
and social cohesion 
by preventing and 
reducing drug  
use, dependence and 
drug-related harms 
to health and society. 
The EU Action Plan 
on Drugs 2009-2012 
translated these 

The Applicant organisation 
must be a non-profit-
making public or private 
organisation or institution 
(non-governmental 
organisation, regional or 
local authority at the 
relevant level, university 
department or research 
centre). Public authorities 
at national/central level are 
not eligible under this call. 
They can be associated to 
an application, but their 
costs will not be co-

• Ensure the expansion of 
the knowledge base, the 
exchange of information 
and identification and 
dissemination of good 
practices in the area of 
drugdemand reduction 
(priority code: DEMAND 
REDUCTION). 
Raise awareness of the 
health and social 
problems caused by drug 
use or  
which influence drug 
consumption, and to 
encourage an open 

The EU grant 
There is no 
maximum 
limit, but a 
minimum 
limit: the 

grant applied 
for cannot be 

less  
than EUR 
75.000. 

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

financing principle: 
the grant  

cannot constitute 
more than 80% of 

overall eligible 
project costs. The 

organisations  
implementing the 

action should ensure 
that the outstanding 
balance is covered 

from  
sources other than 

11 July 2013, 
12:00 (noon) 

Central 
European Time 

 
 
 
 
 

http://ec.euro
pa.eu/justice/
newsroom/gra
nts/call_just_a
g_dpip_2013_

en.htm 
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targets into a list of 
concrete actions to 
reduce the  
prevalence of drug 
use among the 
population and to 
reduce the social 
harm and health  
damage caused by 
drugs. The EU Drugs 
Strategy 2013-2020, 
adopted in December 
2012, further 
consolidated this 
approach. It aims to 
contribute to a 
reduction in drug 
demand  
and drug supply 
within the EU, and to 
reduce the health 
and social risks and 
harms caused by 
drugs. 
This call for proposals 
for action grants is 
based on the DPIP 
annual work 
programme for  
2013. It aims to 
select transnational 
projects that fall 
under the objectives 

financed.Bodies and 
organisations which are 
profit-oriented shall have 
access to grants under the 
Programme only as partners 
if justified by the nature of 
the project but they cannot 
submit applications. The 
need for their involvement 
should be explained in the 
application. If the profit 
oriented body is involved as 
a cobeneficiary partner it 
should be demonstrated 
that it is involved in the 
project on a strictly non-
profit basis.International 
organisations and bodies set 
up by the European Union 
falling under Article 208 of 
the Financial Regulations 
(EU bodies and institutions) 
are not eligible under this 
DPIP call. They cannot 
submit applications. They 
can be associated to an 
application, but their costs 
will not be co-financed.Only 
organisations/legal entities 
can participate: natural 
persons (private individuals) 
are not allowed to submit 
applications. 

dialogue with  
a view to promoting a 
better understanding of 
the phenomenon of 
drugs 
(priority code: 
AWARENESS RAISING) 

• Support measures aimed 
at preventing drug use, 
including by addressing  
reduction of drug-related 
harm and treatment 
methods taking into 
account the latest state 
of scientific knowledge 
(priority code: 
PREVENTION) 

• Projects aimed at the 
involvement of civil 
society in the 
implementation of  
the European Union's 
Drug Strategy and Action 
Plans on Drugs (priority  
code: CIVIL SOCIETY) 

• Projects aimed at the 
monitoring, 
implementation and 
evaluation of specific  
actions under the Drugs 
Action Plan 2009-2012 
(priority code: DRUGS  
ACTION PLAN) 

the EU budget. The 
project budget must 
have revenue and 

expenditure  
in balance. 

The co-financing not 
covered by the Union 
grant may come from 
own resources of the  

organisations 
implementing the 

action or from 
another donor 

organisation or from  
income generated by 

the project. 
Applicants must fill 

out the relevant 
sections of the  

Grant Application 
Form and indicate 

the same information 
in the Budget Form. 
Contributions "in-

kind" are neither an 
eligible cost nor are 
they accepted as 

income  
of the project. They 

cannot be included in 
the project budget 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/
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of the DPIP 
Programme and 
address the priorities 
of this call. 
The total indicative 
budget available is 
EUR 2 634 000. 
All proposals should 
aim to generate an 
added value at EU 
level as opposed to 
national or regional 
level. 

b. The Applicant must be 
legally established in an 
eligible country. 

EUROPEAN 
COMMISSI

ON 

SPECIFIC 
PROGRAMME 

"CIVIL 
JUSTICE" 

(2007-2013) 
CALL FOR 

PROPOSALS 
JUST/2013/J

CIV/AG 
Action grants 

This call for proposals 
for action grants is 
based on the JCIV 
annual work 
programme for  
2013. It aims to 
select transnational 
projects that fall 
under the objectives 
of the JCIV 
Programme and 
address the priorities 
of this call. The total 
indicative budget 
available is  
EUR 8.776.000. 
All proposals should 
aim to generate an 
added value at EU 
level as opposed to 

The Applicant organisation 
must be an authority, public 
or private organization 
legally constituted and 
registered at the time of 
application.International 
organisations may act as 
Coordinators and submit 
applications.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, 
but their costs will  

• Promoting judicial 
cooperation in civil 
matters, with the aim of 
contributing to the 
creation of a genuine 
European area of justice 
in civil matters based on 
mutual recognition and 
mutual confidence. 

• Promoting the 
elimination of obstacles 
to the good functioning 
of cross-border civil 
proceedings in the 
Member States 

• Improving the daily life 
of individuals and 
businesses by enabling 
them to assert their 
rights throughout the 

The EU grant 
applied for 

shall be 
reasonable 

and 
proportionate 

to the 
proposed 
activities. 

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

grant applied 
for cannot be 

less  
than EUR 
75.000. 

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

financing principle: 
the grant  

cannot constitute 
more than 80% of 

overall eligible 
project costs. The 

organisations  
implementing the 

action should ensure 
that the outstanding 
balance is covered 

from  
sources other than 
the EU budget. The 
project budget must 
have revenue and 

expenditure  

The deadline for 
submitting 

proposals via 
the PRIAMOS 

system is 
4 JUNE 2013, 
12:00 (noon) 

Central 
European Time 

http://ec.euro
pa.eu/justice/
newsroom/gra
nts/jciv_ag_2
013_en.htm 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/jciv_ag_2013_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/jciv_ag_2013_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/jciv_ag_2013_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/jciv_ag_2013_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/jciv_ag_2013_en.htm


 
 
 
 
 
 

 

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE 
Adresă: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, birou P22, RO-400084, Cluj-Napoca 

Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 int. 5116, 5483, 5482, Fax:. (00) 40 - 264 - 40.53.79, 
E-mail: fondurieuropene@ubbcluj.ro,  

Web: http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/ 
Pag. 40/40 

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 
national  
or regional level. 
All organisations 
interested to submit 
applications or 
participate in projects 
are strongly  
encouraged to study 
the detailed terms 
and conditions set 
out in this call for 
proposals  
and in the Guide for 
Applicants published 
together with this call 
and constituting an  
integral part of the 
conditions of the call. 

not be co-financed.Only 
organisations/legal entities 
can participate: natural 
persons (private  
individuals) are not allowed 
to submit applications./ 
The participants and/or 
target group of beneficiaries 
of the projects shall be legal  
practitioners, including 
judges, prosecutors, 
advocates, solicitors, 
notaries, academic and  
scientific personnel, ministry 
officials, court officers, 
bailiffs, court interpreters, 
members  
of judicial cooperation 
networks and other 
professionals associated 
with the judiciary in  
the area of civil law, 
national authorities and 
citizens of the Union in 
general. 

European Union, notably 
by fostering access to 
justice (priority code: 
ACCESS) 

• Improving the contacts, 
exchange of information, 
best practices and  

 networking between 
legal, judicial and 
administrative authorities 
and the legal 
professions, including by 
way of support of judicial 
training, with the aim of 
ensuring better mutual 
understanding among 
such authorities and 
professionals. 

 

in balance. 
The co-financing not 
covered by the Union 
grant may come from 
own resources of the  

organisations 
implementing the 

action or from 
another donor 

organisation or from  
income generated by 

the project. 
Applicants must fill 

out the relevant 
sections of the  

Grant Application 
Form and indicate 

the same information 
in the Budget Form. 
Contributions "in-

kind" are neither an 
eligible cost nor are 
they accepted as 

income  
of the project. They 

cannot be included in 
the project budget. 
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