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CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ŞI GUVERNAMENTALE DE FINANŢARE CARE AR PUTEA FI 
ACCESATE DE UBB ÎN ANUL 2013 – MAI 
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PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELOR 

PAGINA 

 
POSDRU - 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 Grant 
 

 
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 
entităţi finanţate 
integral din bugetele 
acestora; 

 

Nelansat 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 1.5. Programe 
doctorale şi post-doctorale 

în  
sprijinul cercetării  

 
Proiect Strategic  

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 
entităţi finanţate 
integral din bugetele 
acestora; 

Nelansat 5 
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POS DRU - Programul 
Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor 
Umane 

 
AP 5 Promovarea 

măsurilor active de 
ocupare 

 
DMI 5.1 Dezvoltarea şi 

implementarea măsurilor 
active de ocupare 

 
 

Proiect Strategic 
 

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; 

 

 
 
 
 
 
 

Nelansat 

9 

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 
 

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; 

 
 

 
 
 
 
 

Nelansat 

13 

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 

 

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 16 
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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 

 
Proiect strategic 

 

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 21 

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 

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 24 

Civil Justice 
Programme 

 
Action grants  

 
JUST/2013/JCIV/AG 

 
Transnational Projects 

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 27 
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Criminal Justice 
Programme  

 
Action grants  

 
JUST/2013/JPEN/AG 

  
Transnational Projects  

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  
 29 

Industrial relations and 
social dialogue  

 
VP/2013/001  

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. 

 

20 June 2013 
 31 

Hercule II Training  
 

Sector External Anti-
Fraud Training  

 
Programme  

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.  

Applicants must provide a 
minimum cost share of at 

least 20% of the total 
estimated eligible project 

costs. 
 

29 May 2013  
 35 

SPECIFIC PROGRAMME 
"DRUG PREVENTIOAN AND 

INFORMATION" 
(2007-2013) 

 
CALL FOR PROPOSALS 
JUST/2013/DPIP/AG 

 
Action grants 

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 the EU 

budget.  

11 July 2013 37 
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SPECIFIC PROGRAMME 
"CIVIL JUSTICE" 

(2007-2013) 
 

CALL FOR PROPOSALS 
JUST/2013/JCIV/AG 

 
Action grants 

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 deadline for 
submitting proposals 

via the PRIAMOS 
system is 

4 JUNE 2013 

39 
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