
 
 
 
 
 
 

 

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. 1/2 

Nr. 4.901 / 11.03.2013 
 
 

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

 
 

PROGRAM DE 
FINANŢARE 

VALOAREA 
GRANTULU

I 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELOR 

PAGINA 

 
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 

1 

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 

5 
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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 de grant 

 

Min. 
50.000 

eur 
 

Max. 
500.000 

eur 
 

Durata 
proiect: 

Min. 6 luni 
Max. 20 lun 

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 8 

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 13 

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 15 
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