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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 
 

Cerere de propuneri de 
proiecte strategice 

 

„Educaţia iniţială, primul pas 
în cariera profesională” 

Min. 
500.000 

eur 
 

Max. 
3.000.000 

eur 
 
 

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 

 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de 
 

1 iulie 2013 ora 
10 

 
până la data de 

 
14 august 2013 

ora 16 

1 

POS DRU - Programul 
Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor 
Umane 

 
AP 1 

„Educația  şi formarea 
profesională în sprijinul 

creşterii  
economice şi dezvoltării 

societății bazate pe 
cunoaştere” 

 
DMI 1.2 Calitate în 

învățământul superior 
 

Cerere de propuneri de 
proiecte strategice  

 
„Învăţământ superior 

Min. 
500.000 

eur 
 

Max. 
3.000.000 

eur 
 
 

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 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de 
 

1 iulie 2013 ora 
10 

 
până la data de 

 
14 august 2013 

ora 16 
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POS DRU - Programul 
Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor 
Umane 

 
AP 1 

„Educația  şi formarea 
profesională în sprijinul 

creşterii  
economice şi dezvoltării 

societății bazate pe 
cunoaştere” 

 
DMI 1.2 Calitate în 
învățământul superior 

 
Cerere de propuneri de 

proiecte de grant  
 

„Programe de studii mai 
bune pentru studenţi şi piaţa 

muncii” 

Min. 
50.000 eur 

 
Max. 

499.999 
eur 

 
 

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 

 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de 
 

1 iulie 2013 ora 
10 

 
până la data de 

 
14 august 2013 

ora 16 

13 

POS DRU - Programul 
Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor 
Umane 

 
AP 1 

„Educația  şi formarea 
profesională în sprijinul 

creşterii  
economice şi dezvoltării 

societății bazate pe 
cunoaştere” 

 
DMI 1.3 Formare continuă 

de calitate pentru progres în 
cariera didactică 

 
Cerere de propuneri de 

proiecte strategice 
 

„Formare continuă de 
calitate pentru progres în 

cariera didactică” 

Min. 
500.000 

eur 
 

Max. 
3.000.000 

eur 
 

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 

 
 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de  
 

1 iulie 2013 ora 
10  

 
până la data de  

 
14 august 2013 

ora 16 

18 
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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 propuneri de 
proiecte strategice 

 
Sprijin pentru doctoranzi şi 

cercetători 

Min. 
500.000 

eur 
 

Max. 
3.000.000 

eur 
 
 

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 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de 
 

1 iulie 2013 ora 
10 

 
până la data de 

 
14 august 2013 

ora 16 

21 

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 

 

Min. 
500.000 

eur 

 
Max. 

5.000.000 
eur 

 
 

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 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 

deschis din data 
de 
 

1 iulie 2013 ora 
10 

 
până la data de 

 
14 august 2013 

ora 16 

25 
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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 de grant 
 

Tranziția de la școală la 
viața activă 

 

Min. 
50.000 eur 

 
Max. 

499.999 
eur 

 
 

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 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de 
 

1 iulie 2013 ora 
10 

 
până la data de 

 
14 august 2013 

ora 16 

28 

POS DRU - Programul 
Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor 
Umane 

 
AP 2 

„Corelarea învăţării pe tot 

parcursul vieţii cu piaţa 
muncii” 

 
DMI 2.2 Prevenirea şi 

corectarea părăsirii 
timpurii a şcolii 

 
Cerere de propuneri de 

proiecte strategice 
 

„A doua şansă la educaţie, 
oportunitate de integrare pe 

piaţa muncii” 

Min. 
500.000 

eur 
 

Max. 
1.000.000 

eur 

 
 

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 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de 
 

1 iulie 2013 ora 

10 
 

până la data de 
 

14 august 2013 
ora 16 

32 
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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  
 

Cerere de propuneri de 
proiecte strategice 

 
„Acces şi participare la 
formare profesională 

continuă” 

Min. 
500.000 

eur 
 

Max. 
5.000.000 

eur 
 
 

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 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de 
 

1 iulie 2013 ora 
10 

 
până la data de 

 
14 august 2013 

ora 16 

34 

POS DRU - Programul 
Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor 
Umane 

 
AP 6 

„Promovarea incluziunii 
sociale” 

 
DMI 6.2  Îmbunătăţirea 
accesului şi a participării 
grupurilor vulnerabile pe 

piaţa muncii 
Cerere de propuneri de 
proiecte STRATEGICE 

 
„Îmbunătăţirea accesului şi 

a participării 
grupurilor vulnerabile pe 

piaţa muncii” 

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 
finanţate parţial de la 
bugetele locale; 

  persoane juridice de 
drept privat fără scop 

patrimonial. 

Sistemul 
informatic 

ActionWeb va fi 
deschis din data 

de  
 

1 august 2013 
ora 10  

 
până la data de  

 
16 august 2013 

ora 16 

38 
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SPECIFIC PROGRAMME 
"PROGRESS" (2007-2013)  

SECTION 5–GENDER 
EQUALITY 

 
 Support to civil society and 

other stakeholders  
aiming at promoting equality 

between women and men  
(Themes: gender pay gap 

and gender equality in 
economic decision-making) 
 
JUST/2013/PROG/AG/GE 

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

The funding under this 
call is provided based on 

the co-financing 
principle: the grant 
cannot constitute 
more than 80% of 

overall eligible project 
costs. The organisations 
implementing the action 
should ensure that the 

outstanding balance is 
covered from sources 

other than the EU 
budget. 

Deadline: 
28 August 2013, 

12:00 (noon) 
Central 

European Time 

44 

SPECIFIC PROGRAMME 
"PROGRESS" (2007-2013)  

 
BUDGET HEADING 

04.04.01.03 
Posting of workers: 

enhancing administrative 
cooperation and access to 

information 
 

VP/2013/008 

Depending on 
the quality of 
the received 
applications, 
the number 
of accepted 
projects is 

expected to 
be around 7 
and have an 
average of 

350.000 Euro 

as EU 
contribution. 

This budget heading 
allows support to be 
given to projects to 
which the applicants 
contribute at least 

20 % of the total eligible 
costs of the action. 

Contributions in kind will 
not be taken into 

account. 

13 September 
2013 for actions 
commencing no 
earlier than 1 

November 2013 
and no 

later than 31 
December 2013 

49 
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PROGRAMME  
PREVENTION OF AND 

FIGHT AGAINST  
CRIME 2007 – 2013 

 
 

Call for Proposals: 
 

Illegal use of Internet - 
INT 

Project 
proposals 

seeking EU 
co-funding of 
less than € 
100.000 will 

not be 
eligible. 

There is no  
maximum 

limit but the 
amount of EU 
co-financing 

requested will 
be assessed 
with regard 

to the  
expected 

results and 
the overall 

project 
quality. 

 
The total 

amount for 
co-financing 

of grants 
foreseen 

under this 
Call is € 

5.000.000. 

A minimum of 10% of 
the total eligible costs of 

the action must be  
provided as a financial 
contribution and borne 
either by the Applicant 

organisation/Coordinator
,  

and/or Co-beneficiaries, 
and/or Associate 

Partners, and/or from 
another donor 

organisation/third party.  
This financial 

contribution can come 
from the partnership's 
own resources or from 

any other fund  
providers. 

7 October 2013 
(12:00 CET) 

52 
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PROGRAMME  
PREVENTION OF AND 

FIGHT AGAINST  
CRIME 2007 – 2013 

 
 

Call for Proposals: 
 
 

Trafficking in Human 
Beings - THB 

 

Project 
proposals 

seeking EU 
co-funding of 
less than € 
100.000 will 

not be 
eligible. 

There is no  
maximum 

limit but the 
amount of EU 
co-financing 

requested will 
be assessed 
with regard 

to the  
expected 

results and 
the overall 

project 
quality. 

 
The total 

amount for 
co-financing 

of grants 
foreseen 

under this 
Call is € 

5.000.000. 

A minimum of 10% of 
the total eligible costs of 

the action must be  
provided as a financial 
contribution and borne 
either by the Applicant 

organisation/Coordinator
,  

and/or Co-beneficiaries, 
and/or Associate 

Partners, and/or from 
another donor 

organisation/third party.  
This financial 

contribution can come 
from the partnership's 
own resources or from 

any other fund  
providers. 

31 October 2013 
(12:00 CET) 

56 
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PROGRAMME  
PREVENTION OF AND 

FIGHT AGAINST  
CRIME 2007 – 2013 

 
 

Call for Proposals: 
Financial and Economic 

Crime - FINEC 
 

Project 
proposals 

seeking EU 
co-funding of 
less than € 
100.000 will 

not be 
eligible. 

There is no  
maximum 

limit but the 
amount of EU 
co-financing 

requested will 
be assessed 
with regard 

to the  
expected 

results and 
the overall 

project 
quality. 

 
The total 

amount for 
co-financing 

of grants 
foreseen 

under this 
Call is € 

7.000.000. 

A minimum of 10% of 
the total eligible costs of 

the action must be  
provided as a financial 
contribution and borne 
either by the Applicant 

organisation/Coordinator
,  

and/or Co-beneficiaries, 
and/or Associate 

Partners, and/or from 
another donor 

organisation/third party.  
This financial 

contribution can come 
from the partnership's 
own resources or from 

any other fund  
providers. 

7 October 2013 
(12:00 CET) 

59 
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PROGRAMME  
PREVENTION OF AND 

FIGHT AGAINST  
CRIME 2007 – 2013 

 
 

Call for Proposals: 
Chemical, Biological, 

Radiological and  
Nuclear materials - CBRN 

 

Project 
proposals 

seeking EU 
co-funding of 
less than € 
100.000 will 

not be 
eligible. 

There is no  
maximum 

limit but the 
amount of EU 
co-financing 

requested will 
be assessed 
with regard 

to the  
expected 

results and 
the overall 

project 
quality. 

 
The total 

amount for 
co-financing 

of grants 
foreseen 

under this 
Call is € 

3.000.000. 

A minimum of 10% of 
the total eligible costs of 

the action must be  
provided as a financial 
contribution and borne 
either by the Applicant 

organisation/Coordinator
,  

and/or Co-beneficiaries, 
and/or Associate 

Partners, and/or from 
another donor 

organisation/third party.  
This financial 

contribution can come 
from the partnership's 
own resources or from 

any other fund  
providers. 

9 October 2013 
(12:00 CET) 
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PROGRAMME  

PREVENTION OF AND 
FIGHT AGAINST  

CRIME 2007 – 2013 
 
 

Call for Proposals: 
Radicalisation leading to 

terrorism and  
the role of victims of 

terrorism in  
preventing radicalisation - 

RAD 

Project 
proposals 

seeking EU 
co-funding of 
less than € 
100.000 will 

not be 
eligible. 

There is no  
maximum 

limit but the 
amount of EU 
co-financing 

requested will 
be assessed 
with regard 

to the  
expected 

results and 
the overall 

project 
quality. 

 
The total 

amount for 
co-financing 

of grants 
foreseen 

under this 
Call is € 

3.000.000. 

A minimum of 10% of 
the total eligible costs of 

the action must be  
provided as a financial 
contribution and borne 
either by the Applicant 

organisation/Coordinator
,  

and/or Co-beneficiaries, 
and/or Associate 

Partners, and/or from 
another donor 

organisation/third party.  
This financial 

contribution can come 
from the partnership's 
own resources or from 

any other fund  
providers. 

9 October 2013 
(12:00 CET) 
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SPECIFIC PROGRAMME 
"DAPHNE III" (2007-

2013) 
TO PREVENT AND COMBAT 

VIOLENCE AGAINST 
CHILDREN,  

YOUNG PEOPLE AND 
WOMEN AND TO PROTECT 

VICTIMS AND  
GROUPS AT RISK 

CALL FOR PROPOSALS 
JUST/2013/DAP/AG  

Action grants 

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 total 
indicative 
budget 

available is 
EUR 

11.404.000 

The application must 
contain a balanced 

budget presenting the 
sources of co-financing  

other than the EU grant, 
taking into account that 

the EU co-financing 
cannot exceed  

80% of the total eligible 
costs. 

30 October 2013, 
12:00 (noon) 

Central European 
Time 
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