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Universitatea din București 

Catalogul surselor de finanțare noiembrie 2017 

 

 

Program de finanțare 

 

 

Grant 

 

Cofinanțare 

 

 

Termenul limită 

 

Pagina 

 

Programul Operațional Capacitatea Administrativă 

 

Axa Prioritară 2 - Administrație publică și sistem 

judiciar accesibile şi transparente 

Obiectivul specific 2.2 

 

Sprijinirea unor măsuri de creștere a gradului de 

conștientizare a corupției, atât în rândul cetățenilor,  

cât și al personalului din administrația publică, din 

regiunea mai dezvoltată 

 

 

Valoare minimă 

eligibilă:  

250.000 de lei și  

 

Valoare maximă 

eligibilă: 

500.000 de lei 

 

2% 

 

Ghid în consultare 

publică până în 

23.10.2017 

 

4 

 

Programul Operațional Capital Uman 

 

Axa Prioritară 6 - Educație și competențe, 

Obiectivele specifice 6.7, 6.9 și 6.10 

 

  Măsuri integrate pentru creşterea participării 

studenților din categorii vulnerabile la 

programe antreprenoriale 

 

 

Valoarea maximă 

eligibilă: 

1.500.000 de euro 

 

2% 

 

Ghid în consultare 

publică până în 

13.11.2017 

 

5 

 

Programul Operațional Capital Uman 

 

Axa Prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectivele Specifice 6.9. şi 6.10. 

 

Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din 

învățământul 

superior în scopul angajabilității 

 

 

Valoarea maximă 

eligibilă: 

1.500.000 de euro 

 

2% 

 

Ghid în consultare 

publică până în 

13.11.2017 

 

6 

 

Programul Operațional Capital Uman 

 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectiv specific 6.13 

 

Sprijin pentru 

doctoranzi și cercetători post-doctorat 

 

 

Valoarea maximă 

eligibilă: 

1.500.000 de euro 

 

2% 

 

Ghid în consultare 

publică până în 

13.11.2017 
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Program de finanțare 

 

 

Grant 

 

Cofinanțare 

 

 

Termenul limită 

 

Pagina 

 

Programul Europa Creativă 

 

EACEA-35/2017: Sprijin pentru proiecte europene 

de cooperare în contextul Anului european al 

patrimoniului cultural 2018 

 

 

Valoarea maximă 

eligibilă: 

200.000 de euro 

 

40% 

 

 

 

22 noiembrie 2017, 

ora 13.00 (12.00 

Bruxelles) 

 

8 

 

Programul Mecanismul de conectare al Europei 

 

CEF-TC-2017-3: eTranslation 

 

Valoarea minimă 

eligibilă: 

60.000 de euro 

 

Valoarea maximă 

eligibilă: 

750.000 de euro 

 

                                     

25% 

 

28 noiembrie 2017, 

ora 18.00 (17.00 

Bruxelles) 
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Programul Mecanismul de conectare al Europei 

 

CEF-TC-2017-3 Europeana 

 

Valoarea minimă 

eligibilă: 

60.000 de euro 

 

Valoarea maximă 

eligibilă: 

750.000 de euro 

 

 

25% 

 

28 noiembrie 2017, 

ora 18.00 (17.00 

Bruxelles) 

 

 

10 

 

Directoratul General pentru Rețele de Comunicații, 

Conținut și Tehnologie 

 

Proiect Pilot: Competențe Media pentru Toți 

 

 

Valoarea maximă 

eligibilă: 

200.000 de euro 

 

40% 

 

8 decembrie 2017 

 

11 

 

 

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare 

Externă- Proiectul privind Învățământul Secundar 

(ROSE) 

 

Schema de Granturi Competitive pentru 

Universități Programe de Vară de tip punte SGCU-

PV 

 

 

Valoarea maximă 

eligibilă: 

120.000 de euro 

 

 

- 

 

15 ianuarie 2018 
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Program de finanțare 

 

 

Grant 

 

Cofinanțare 

 

 

Termenul limită 

 

Pagina 

 

Programul Europa Creativă 

 

EACEA-32/2017: Sprijin pentru proiecte europene 

de cooperare 2018 

 

Valoarea maximă 

eligibilă: 

200.000 de euro 

 

Valoarea minimă 

eligibilă: 

200.000 de euro 

 

Valoarea maximă 

eligibilă: 

2.000.000 de euro 

 

Categoria 1: 60%  

 

 

 

Categoria 2: 50% 

 

18 ianuarie 2017, ora 

13.00 (12.00 

Bruxelles) 
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Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare 

Externă- Proiectul privind Învățământul Secundar 

(ROSE) 

 

Schema de Granturi Necompetitive pentru 

Universități SGU-N 

 

 

Valoarea minimă 

eligibilă: 

40.135 de euro 

 

Valoarea maximă 

eligibilă: 

150.000 de euro 

 

 

- 

 

19 februarie 2018 

 

14 

 

Programul Europa Pentru Cetățeni 

Componenta 1 Memorie istorică europeană 

 

(lansare apel de proiecte pe 1 ianuarie 2018) 

 

- 

 

- 

 

1 martie 2018 

 

 

15 

 

Programul Europa Pentru Cetățeni 

Componenta 2 Implicare democratică și participare 

civică 

 

(lansare apel de proiecte pe 1 ianuarie 2018) 

 

 

- 

 

                 - 

 

1 martie 2018 

 

16 

 

Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale Prioritate de investiții 

10.1 Investițiile în educație și formare 

Obiectiv Specific 10.3 

 

 

Valoarea minimă 

eligibilă: 

 100.000 de euro 

 

Valoarea maximă 

eligibilă:  

  6.700.000 de euro 

 

 

2% 

 

24 aprilie 2018, ora 

12.00 
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Program  

 

 

Obiective specifice 

 

Solicitanți 

eligibili 

 

Activități eligibile 

 

Buget 

 

Cofinanțare 

 

Grant 

 

Calendarul 

proiectelor 

 

Informații 

suplimentare 

 

Programul Operațional 

Capacitate 

Administrativă 

 

Axa Prioritară 2 - 

Administrație publică 

și sistem judiciar 

accesibile şi 

transparente, 

Obiectivul specific 2.2 

 

Sprijinirea unor măsuri 

de creștere a gradului 

de conștientizare a 

corupției, atât în rândul 

cetățenilor,  cât și al 

personalului din 

administrația publică, 

din regiunea mai 

dezvoltată 

 

 

Susținerea unui management 

performant la nivelul 

autorităților și instituțiilor 

publice locale. 

 

Creșterea transparenței, eticii 

și integrității la nivelul 

autorităților și instituțiilor 

publice. 

 

Îmbunătățirea accesului și a 

calității serviciilor furnizate de 

sistemul judiciar, inclusiv prin 

asigurarea unei transparențe și 

integrități sporite la nivelul 

acestuia 

 

ONG-urile, 

constituite în baza 

Ordonanța nr. 

26/2000 cu privire 

la asociații și 

fundații, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare. 

 

 Organizaţii 

sindicale, 

organizații 

patronale, precum 

și formele de 

asociere ale 

acestora cu 

personalitate 

juridică. 
 

Instituții de 

învățământ 

superior 

acreditate. 

 

Efectuarea de sondaje 

privind percepţia publică, 

studii, analize și cercetări 

științifice privind aspecte 

legate de corupție. 

 

Elaborarea de ghiduri de 

bune practici privind 

combaterea corupției, 

prevenirea conflictelor 

de interese. 

 

Implementarea și 

elaborarea unor 

mecanisme independente 

privind monitorizarea și 

evaluarea implementării 

măsurilor anticorupție. 

 

Creşterea gradului de 

conştientizare publică şi 

campanii de educație 

anticorupție 

 

 

 

1.000.000 de 

lei 

 

2% 

 

Valoare minimă 

eligibilă:  

250.000 de lei și  

 

Valoare maximă 

eligibilă: 

500.000 de lei 

 

Ghid în consultare 

publică până în 

23.10.2017 

 

http://poca.ro/

solicitare-

finantare/lansa

re-in-

consultare-a-

ghidului-

solicitantului-

nr-cp-72017-

mysmis-

poca22822-

pentru-

regiunea-mai-

dezvoltata/ 

 

Detaliere surse de finanțare noiembrie 2017 

http://poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-72017-mysmis-poca22822-pentru-regiunea-mai-dezvoltata/
http://poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-72017-mysmis-poca22822-pentru-regiunea-mai-dezvoltata/
http://poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-72017-mysmis-poca22822-pentru-regiunea-mai-dezvoltata/
http://poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-72017-mysmis-poca22822-pentru-regiunea-mai-dezvoltata/
http://poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-72017-mysmis-poca22822-pentru-regiunea-mai-dezvoltata/
http://poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-72017-mysmis-poca22822-pentru-regiunea-mai-dezvoltata/
http://poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-72017-mysmis-poca22822-pentru-regiunea-mai-dezvoltata/
http://poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-72017-mysmis-poca22822-pentru-regiunea-mai-dezvoltata/
http://poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-72017-mysmis-poca22822-pentru-regiunea-mai-dezvoltata/
http://poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-72017-mysmis-poca22822-pentru-regiunea-mai-dezvoltata/
http://poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-72017-mysmis-poca22822-pentru-regiunea-mai-dezvoltata/
http://poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-72017-mysmis-poca22822-pentru-regiunea-mai-dezvoltata/
http://poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-cp-72017-mysmis-poca22822-pentru-regiunea-mai-dezvoltata/
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Program  

 

 

Obiective specifice 

 

Solicitanți 

eligibili 

 

Activități eligibile 

 

Buget 

 

Cofinanțare 

 

Grant 

 

Calendarul 

proiectelor 

 

Informații 

suplimentare 

 

Programul Operațional 

Capital Uman 

 

Axa Prioritară 6 - 

Educație și competențe, 

Obiectivele specifice 

6.7., 6.9. și 6.10. 

 

  Măsuri integrate 

pentru creşterea 

participării studenților 

din categorii 

vulnerabile la 

programe 

antreprenoriale 

 

 

Creșterea participării la 

învăţământul terțiar universitar 

și non-universitare în special 

pentru cei care provin din 

grupuri vulnerabile 

 

Îmbunătățirea nivelului de 

competențe al personalului 

didactic din învățământul 

terțiar universitar și non-

universitar. 

 

Diversificarea ofertelor 

educaționale în învățământul 

terțiar universitar și non-

universitar tehnic organizat în 

cadrul instituțiilor de 

învăţământ superior acreditate 

correlate cu nevoile pieței 

muncii din sectoarele 

economice sau domeniile 

identificate prin SNC şi 

SNCDI. 

 

Instituţii de 

învăţământ 

superior 

acreditate, publice 

şi private.  

 

 

Măsuri de asistenţă și 

sprijin financiar 

 

Organizarea de vizite la 

universități, activități de 

consiliere, informare, 

precum şi campanii în 

vederea creşterii ratei de 

participare la 

învăţământul terţiar. 

 

Perfecționarea 

profesională specializată 

pentru personalul 

didactic din învățământul 

terțiar universitar și non-

universitar 

 

Dezvoltarea de oferte 

educaționale cu conţinut 

inovator în învăţământul 

terțiar universitar și non-

universitar tehnic. 

 

71.856.471 de 

euro 

 

2% 

 

Valoare maximă 

eligibilă: 

1.500.000 de euro 

 

Ghid în consultare 

publică până în 

13.11.2017 

 
http://www.fo

nduri-

ue.ro/presa/no

utati-am-

oi/details/6/33

1/oi-

public%C4%8

3-ghidul-

solicitantului-

%E2%80%9E

m%C4%83sur

i-integrate-

pentru-

cre%C5%9Fte

rea-

particip%C4%

83rii-

studen%C8%9

Bilor-din-

categorii-

vulnerabile-la-

programe-

antreprenorial

e%E2%80%9

D 

 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
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Program  

 

 

Obiective specifice 

 

Solicitanți 

eligibili 

 

Activități eligibile 

 

Buget 

 

Cofinanțare 

 

Grant 

 

Calendarul 

proiectelor 

 

Informații 

suplimentare 

 

Programul Operațional 

Capital Uman 

 

Axa Prioritară 6 - 

Educație și competențe, 

Obiectivele Specifice 

6.9 şi 6.10. 

 

Măsuri de optimizare a 

ofertelor de studii din 

învățământul 

superior în scopul 

angajabilității 

 

 

 

Îmbunătățirea nivelului de 

competențe al personalului 

didactic, din punctul de vedere 

al conţinutului educaţional 

inovator şi al resurselor de 

învăţare moderne şi flexibile. 

 

Diversificarea ofertelor 

educaționale în învățământul 

terțiar universitar și non-

universitar tehnic organizat în 

cadrul instituțiilor de 

învăţământ superior acreditate. 

 

Instituţii de 

învăţământ 

superior 

acreditate, publice 

şi private 

 

Dezvoltarea de oferte 

educaționale cu conţinut 

inovator  

 

Perfecționarea 

profesională specializată 

pentru personalul 

didactic din învățământul 

terțiar universitar 

 

Valorificarea rezultatelor 

programelor anterioare 

de mobilitate ale 

personalului didactic 

susținute din 

ERASMUS+ în vederea 

completării formării 

 

 Diverse acțiuni 

inovative, inclusiv cele 

de cooperare 

transnațională. 

 

 

 

 

 

144.295.248  

de euro 

 

2% 

 

Valoarea maximă: 

eligibilă: 

1.500.000 de euro 

 

Ghid în consultare 

publică până în 

13.11.2017 

 

http://www.f

onduri-

structurale.ro

/stiri/19332/p

ocu-ghidul-

pentru-

apelul-

masuri-de-

optimizare-a-

ofertelor-de-

studii-din-

invatamantul

-superior-in-

scopul-

angajabilitati

i-publicat-

spre-

consultare 

 

http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19332/pocu-ghidul-pentru-apelul-masuri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-superior-in-scopul-angajabilitatii-publicat-spre-consultare
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19332/pocu-ghidul-pentru-apelul-masuri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-superior-in-scopul-angajabilitatii-publicat-spre-consultare
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19332/pocu-ghidul-pentru-apelul-masuri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-superior-in-scopul-angajabilitatii-publicat-spre-consultare
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19332/pocu-ghidul-pentru-apelul-masuri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-superior-in-scopul-angajabilitatii-publicat-spre-consultare
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19332/pocu-ghidul-pentru-apelul-masuri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-superior-in-scopul-angajabilitatii-publicat-spre-consultare
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19332/pocu-ghidul-pentru-apelul-masuri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-superior-in-scopul-angajabilitatii-publicat-spre-consultare
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19332/pocu-ghidul-pentru-apelul-masuri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-superior-in-scopul-angajabilitatii-publicat-spre-consultare
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19332/pocu-ghidul-pentru-apelul-masuri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-superior-in-scopul-angajabilitatii-publicat-spre-consultare
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19332/pocu-ghidul-pentru-apelul-masuri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-superior-in-scopul-angajabilitatii-publicat-spre-consultare
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19332/pocu-ghidul-pentru-apelul-masuri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-superior-in-scopul-angajabilitatii-publicat-spre-consultare
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19332/pocu-ghidul-pentru-apelul-masuri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-superior-in-scopul-angajabilitatii-publicat-spre-consultare
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19332/pocu-ghidul-pentru-apelul-masuri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-superior-in-scopul-angajabilitatii-publicat-spre-consultare
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19332/pocu-ghidul-pentru-apelul-masuri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-superior-in-scopul-angajabilitatii-publicat-spre-consultare
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19332/pocu-ghidul-pentru-apelul-masuri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-superior-in-scopul-angajabilitatii-publicat-spre-consultare
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19332/pocu-ghidul-pentru-apelul-masuri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-superior-in-scopul-angajabilitatii-publicat-spre-consultare
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19332/pocu-ghidul-pentru-apelul-masuri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-superior-in-scopul-angajabilitatii-publicat-spre-consultare
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19332/pocu-ghidul-pentru-apelul-masuri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-superior-in-scopul-angajabilitatii-publicat-spre-consultare
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19332/pocu-ghidul-pentru-apelul-masuri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-superior-in-scopul-angajabilitatii-publicat-spre-consultare
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Program  

 

 

Obiective specifice 

 

Solicitanți 

eligibili 

 

Activități eligibile 

 

Buget 

 

Cofinanțare 

 

Grant 

 

Calendarul 

proiectelor 

 

Informații 

suplimentare 

 

Programul Operațional 

Capital Uman 

Axa prioritară 6 

Educație și competențe 

O.S.6.13 

 

Sprijin pentru  

doctoranzi și 

cercetători postdoctorat 

 

 

Creșterea numărului 

absolvenților de învățământ 

terțiar universitar și non 

universitar care își găsesc un 

loc de muncă urmare a 

accesului la activități de 

învățare la un potențial loc de 

muncă, cercetare sau inovare, 

cu accent pe sectoarele 

economice cu potențial 

competitiv identificate 

conform SNC şi domeniile de 

specializare inteligentă 

conform SNCDI. 

 

Instituţii de 

învăţământ 

superior publice şi 

private, acreditate. 

 

Şcoli doctorale cu 

personalitate 

juridică. 

 

Centre de 

cercetare sau 

institutii inclusiv 

institute de 

cercetare ale 

Academiei 

Române. 

 

 

Organizarea și derularea 

de programe de învăţare 

prin experienţă practică, 

furnizarea de servicii de 

consiliere şi orientare 

profesională, axate pe 

necesităţile pieţei muncii. 

 

Formarea de competențe 

antreprenoriale în special 

în sectoarele economice 

cu potențial competitiv 

identificate conform 

strategiei naționale de 

cercetare, dezvoltare și 

inovare 

 

Sprijin pentru 

consolidarea 

parteneriatelor dintre 

universităţi și actorii din 

domeniul cercetării şi 

inovării. 

 

 

 

 

84.705.882  de 

euro 

 

 

 

 

15% 

 

Valoarea maximă: 

eligibilă: 

1.500.000 de euro 

 

Ghid în consultare 

publică până în 

13.11.2017 

 

http://www.fi

nantare.ro/oi-

publica-

ghidul-

solicitantului

-pentru-

apelul-de-

proiecte-

sprijin-

pentru-

doctoranzi-

si-

cercetatori-

postdoctorat.

html 

 

http://www.finantare.ro/oi-publica-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-postdoctorat.html
http://www.finantare.ro/oi-publica-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-postdoctorat.html
http://www.finantare.ro/oi-publica-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-postdoctorat.html
http://www.finantare.ro/oi-publica-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-postdoctorat.html
http://www.finantare.ro/oi-publica-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-postdoctorat.html
http://www.finantare.ro/oi-publica-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-postdoctorat.html
http://www.finantare.ro/oi-publica-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-postdoctorat.html
http://www.finantare.ro/oi-publica-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-postdoctorat.html
http://www.finantare.ro/oi-publica-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-postdoctorat.html
http://www.finantare.ro/oi-publica-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-postdoctorat.html
http://www.finantare.ro/oi-publica-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-postdoctorat.html
http://www.finantare.ro/oi-publica-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-postdoctorat.html
http://www.finantare.ro/oi-publica-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-postdoctorat.html
http://www.finantare.ro/oi-publica-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-postdoctorat.html
http://www.finantare.ro/oi-publica-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-postdoctorat.html
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Program  

 

 

Obiective specifice 

 

Solicitanți 

eligibili 

 

Activități eligibile 

 

Buget 

 

Cofinanțare 

 

Grant 

 

Calendarul 

proiectelor 

 

Informații 

suplimentare 

 

Programul Europa 

Creativă 

 

EACEA-35/2017: 

Sprijin pentru proiecte 

europene de cooperare 

în contextul Anului 

european al 

patrimoniului cultural 

2018 

 

Consolidarea sentimentului de 

apartenență la un spațiu 

european comun. 

 

Promovarea patrimoniului 

cultural ca sursă de inspirație 

pentru creația și inovarea 

contemporană artistică.l 

 

Întensificarea interacțiunii 

dintre sectorul patrimoniului 

cultural și alte sectoare 

culturale și creative. 

 

Operatori culturali 

europeni activi în 

sectoarele 

culturale și 

creative. 

 

Activitățile care pun 

accent pe interacțiunile 

dintre patrimoniul 

cultural în toate formele 

și aspectele sale, 

material, imaterial și 

digital și alte sectoare 

trebuie să prezinte 

legătură cu sectoarele 

culturale și creative. 

 

Activitățile care sunt 

dedicate exclusiv 

sectoarelor 

audiovizualului nu sunt 

eligibile, decât dacă sunt 

conexe unor activități 

dedicate altor sectoare 

culturale și creative decât 

cel audiovizual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000.000 de 

euro 

 

40% 

 

 

Valoarea maximă: 

eligibilă: 

200.000 de euro 

 

 

Data deschiderii 

apelului de 

proiecte: 

13 iulie 2017 

 

Data și ora 

închiderii 

depunerii de 

proiecte: 

22 noiembrie 

2017, ora 13.00 

(12.00 Bruxelles) 

 
https://eacea.e

c.europa.eu/cr

eative-

europe/fundin

g/support-

european-

cooperation-

projects-

2018_en 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
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Program  

 

 

Obiective specifice 

 

Solicitanți 

eligibili 

 

Activități eligibile 

 

Buget 

 

Cofinanțare 

 

Grant 

 

Calendarul 

proiectelor 

 

Informații 

suplimentare 

 

Programul Mecanismul 

de conectare al Europei 

 

CEF-TC-2017-3 

eTranslation 

 

Facilitarea identificării, 

prelucrării și colectării 

resurselor lingvistice în statele 

membre (de exemplu, 

anonimizarea, agregarea, 

alinierea, conversia, furnizarea 

de metadate, negocierile 

pentru reutilizare, 

diseminarea) 

 

kAplicarea tehnologiilor 

lingvistice, altele decât 

traducerea automată (de 

exemplu, pentru extracția 

terminologică, 

interoperabilitatea semantică) 

este încurajată, după caz. 

 

 

Solicitanții pot fi 

din sectorul 

public sau privat, 

organizații non-

profit, 

internaționale sau 

non-profit 

 

Realizarea unui potențial 

semnificativ de 

economisire a costurilor 

de traducere în sectorul 

public. 

 

Îmbunătățirea 

capacităților de traducere 

ale serviciului 

eTranslation CEF în 

domenii și limbi 

specifice și creșterea 

numărului de pagini 

traduse prin 

eTranslation-ul CEF. 

 

Implicarea mai profundă 

în detectarea, colectarea 

și prelucrarea resurselor 

lingvistice. 

 

Integrarea tehnologiei de 

traducere automată în 

cadrul serviciilor publice 

online existente. 

 

 

 

6.000.000 de 

euro 

 

25% 

 

Variabil 

 

Data deschiderii 

apelului de 

proiecte: 

28 iunie 2017 

 

Datași ora 

închiderii 

depunerii de 

proiecte: 

28 noiembrie 

2017, ora 18.00 

(17.00 Bruxelles) 

 

 

https://ec.euro

pa.eu/inea/en/

connecting-

europe-

facility/cef-

telecom/apply-

funding/2017-

cef-telecom-

call-

etranslation-

cef-tc-2017 

 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
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Program  

 

 

Obiective specifice 

 

Solicitanți 

eligibili 

 

Activități eligibile 

 

Buget 

 

Cofinanțare 

 

Grant 

 

Calendarul 

proiectelor 

 

Informații 

suplimentare 

 

Programul Mecanismul 

de conectare al Europei 

 

CEF-TC-2017-3 

Europeana 

 

Demonstrarea unei dimensiuni 

europene, fie prin tema 

generală, prin publicul țintă 

sau organizațiile participante, 

și prin obiectivul de a spori 

utilizarea transfrontalieră a 

materialelor culturale de către 

utilizatorii finali sau terți. 

 

Garantarea menținerii și 

durabilității instrumentelor, 

produselor sau serviciilor 

rezultate timp de cel puțin doi 

ani de la terminarea 

proiectului. 

 

Promovarea interoperabilității 

și utilizarea standardelor și 

protocoalelor deschise, a 

formatelor deschise, a 

abordărilor open-source. 

 

 

 

Solicitanții pot fi 

din sectorul 

public sau privat, 

organizații non-

profit, 

internaționale sau 

non-profit 

 

Să furnizeze instrumente 

pentru utilizatorii finali 

pentru a evidenția, 

împărtăși sau a le 

permite a adăuga la 

materialele accesibile 

prin Europeana, cu 

instrumente pentru a 

afișa liste cu favoritele 

selectatate și de a 

împărtășii cele 

descoperite pe rețelele 

sociale sau să poată 

încarca ei sau să dezvolte 

anumite descrieri. 

 

Să producă exemple 

concrete de reutilizare a 

materialului accesibil 

prin Europeana în alte 

sectoare, cum ar fi 

cercetarea, educația, 

industriile creative sau 

turismul. 

 

 

 

 

2.000.000 de 

euro 

 

25% 

 

Variabil 

 

Data deschiderii 

apelului de 

proiecte: 

28 iunie 2017 

 

Data închiderii 

depunerii de 

proiecte: 

28 noiembrie 

2017, ora 18.00 

(17.00 Bruxelles) 

 

 

https://ec.euro

pa.eu/inea/en/

connecting-

europe-

facility/cef-

telecom/apply-

funding/2017-

cef-telecom-

call-

europeana-cef-

tc-2017-3 

 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
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Program  

 

 

Obiective specifice 

 

Solicitanți 

eligibili 

 

Activități eligibile 

 

Buget 

 

Cofinanțare 

 

Grant 

 

Calendarul 

proiectelor 

 

Informații 

suplimentare 

 

Directoratul General 

pentru Rețele de 

Comunicații, Conținut 

și Tehnologie 

 

Proiect Pilot: 

Competențe Media 

pentru Toți 

 

 

 

Testarea de acțiuni inovatoare 

care să vizeze abilitatea 

cetățenilor de a gândi critic 

despre conținutul pe care îl 

primesc prin rețelele sociale, 

inclusiv conținutul pe care îl 

primesc prin canale 

tradiționale crescând 

conștientizarea utilizatorilor 

privind veridicitatea 

informațiilor provenite din 

mediul on-line.  

 

Promovarea utilizării 

responsabile a internetului și a 

gândirii critice ce implică 

printre alte aptitudini și 

abilitatea de a distinge 

informațiile veridice de 

propagandă, să destructureze 

comunicațiile media și să 

interacționeze prin rețele 

sociale în mod responsabil. 

 

 

 

 

 

Organisme 

private, 

organizații non-

profit, cercetători, 

centre de 

cercetare, 

instituții, 

autoritățile locale, 

instituții de 

învățământ, 

guvernul central, 

organele 

parlamentare, 

întreprinderi de 

stat 

 

Proiecte care să faciliteze 

o analiză mai structurată 

a analizei propagării 

dezinfomării care să 

includă activități 

promoționale destinate 

informării cetățenilor și 

jurnaliștilor. 

 

Campanii inovatoare 

care să sprijine 

utilizatorii de rețele 

sociale în exercitarea 

gândirii critice și a 

responsabilității. 

 

Crearea de instrumente 

interactive și materiale 

online multilingvistice 

pentru o înțelegere critică 

a informațiilor. 

Proiecte, conferințe, 

workshop-uri. 

 

500.000 de 

euro 

 

40% 

 

Valoarea maximă 

eligibilă:  

200.000 de euro 

 

Data deschiderii 

apelului de 

proiecte: 

23 octombrie 

2017 

 

Data închiderii 

depunerii de 

proiecte: 

8 decembrie 2017 

 

https://ec.euro

pa.eu/digital-

single-

market/en/new

s/pilot-project-

media-

literacy-all 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-media-literacy-all
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-media-literacy-all
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-media-literacy-all
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-media-literacy-all
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-media-literacy-all
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-media-literacy-all
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-media-literacy-all
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Program  

 

 

Obiective specifice 

 

Solicitanți 

eligibili 

 

Activități eligibile 

 

Buget 

 

Cofinanțare 

 

Grant 

 

Calendarul 

proiectelor 

 

Informații 

suplimentare 

 

Unitatea de 

Management al 

Proiectelor cu 

Finanțare Externă- 

Proiectul privind 

Învățământul Secundar 

(ROSE) 

 

Schema de Granturi 

Competitive pentru 

Universități Programe 

de Vară de tip punte 

SGCU-PV 

 

 

Realizarea obiectivelor 

stabilite prin strategia de 

reducere a părăsirii timpurii a 

școlii și la îmbunătățirea 

oportunităților de participare 

în învățământul terțiar 

 

Îmbunătățirea tranziției de la 

liceu la învățământul terțiar și 

creșterea gradului de retenție 

în primul an de studii 

universitare, în instituțiile 

finanțate în cadrul proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate facultățile 

din universitățile 

publice, în care 

sunt înmatriculați 

studenți la studii 

de licență, aflați 

în situație de risc, 

cu excepția 

universităților 

militare 

 

Cursuri adresate elevilor 

având risc ridicat de 

abandon școlar, înscriși 

la licee de stat; 

 

consiliere profesională și 

orientare în carieră; 

ateliere de lucru în 

domenii specifice, vizite 

de studii; 

Participarea la competiții 

sportive, activități 

reacreative, evenimente 

culturale, campanii de 

diseminare. 

 

 

 

 

 

 

 

12.800.000 de 

euro 

 

0% 

 

Valoarea minimă 

eligibilă: 

20.000 

 

Valoarea maximă 

eligibilă: 

120.000 de euro 

 

Data deschiderii 

apelului de 

proiecte: 

noiembrie 2017 

 

Data închiderii 

depunerii de 

proiecte: 

15 ianuarie 2017  

 

https://www.e

du.ro/sites/def

ault/files/ROS

E_Ghidul%20

Aplicantului%

20SGU.pdf 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/ROSE_Ghidul%20Aplicantului%20SGU.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/ROSE_Ghidul%20Aplicantului%20SGU.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/ROSE_Ghidul%20Aplicantului%20SGU.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/ROSE_Ghidul%20Aplicantului%20SGU.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/ROSE_Ghidul%20Aplicantului%20SGU.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/ROSE_Ghidul%20Aplicantului%20SGU.pdf
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Program  

 

 

Obiective specifice 

 

Solicitanți 

eligibili 

 

Activități eligibile 

 

Buget 

 

Cofinanțare 

 

Grant 

 

Calendarul 

proiectelor 

 

Informații 

suplimentare 

 

Programul Europa 

Creativă 

 

EACEA-32/2017: 

Sprijin pentru proiecte 

europene de cooperare 

2018 

 

 

 

Sprijinirea capacității 

sectoarelor culturale și 

creative europene de a 

funcționa la nivel 

transnațional și internațional și 

promovarea circulației 

transnaționale a operelor 

culturale și creative. 

 

Aducerea unei contribuții la 

dezvoltarea publicului, prin 

interacționarea în moduri noi 

și inovatoare cu diferitele 

categorii de public, și 

îmbunătățirea accesului la 

operele culturale și creative 

din Uniune și din afara 

acesteia punând accentul în 

mod deosebit pe copii, tineri, 

persoanele cu handicap și 

grupurile subreprezentate. 

 

Aducerea unei contribuții la 

inovarea și creativitatea din 

domeniul culturii. 

 

 

Organizații 

private, 

organizații non-

profit, cercetători, 

centre de 

cercetare, 

instituții de 

învățământ, 

asociații, centre 

de instruire, 

organizații 

internaționale, 

întreprinderi de 

stat 

 

Promovarea mobilității 

transnaționale a artiștilor 

și a profesioniștilor, 

pentru a-i ajuta să 

coopereze la nivel 

internațional și să își 

extindă carierele la nivel 

internațional. 

 

Consolidarea dezvoltării 

publicului ca mijloc de 

îmbunătățire a accesului 

la operele culturale și 

creative din Europa și la 

patrimoniul cultural 

material și imaterial 

european, precum și 

înlesnirea accesului 

grupurilor slab 

reprezentate la operele 

culturale.  

 

Stimularea consolidării 

capacităților prin 

abordări inovatoare ale 

creației. 

 

 

40.000.000 de 

euro 

 

Categoria 2: 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria 1: 

60% 

  

 

 

 

Valoarea minimă 

eligibilă: 

200.000 de euro 

 

Valoarea maximă 

eligibilă: 

2.000.000 de euro 

 

 

Valoarea maximă 

eligibilă: 

200.000 de euro 

 

 

 

Data deschiderii 

apelului de 

proiecte: 

18 septembrie 

2017 

 

Data și ora 

închiderii 

depunerii de 

proiecte: 

18 ianuarie 2017, 

ora 13.00 (12.00 

Bruxelles) 

 

https://eacea.e

c.europa.eu/cr

eative-

europe/fundin

g/support-

european-

cooperation-

projects-

2018_en 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
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Program  

 

 

Obiective specifice 

 

Solicitanți 

eligibili 

 

Activități eligibile 

 

Buget 

 

Cofinanțare 

 

Grant 

 

Calendarul 

proiectelor 

 

Informații 

suplimentare 

 

Unitatea de 

Management al 

Proiectelor cu 

Finanțare Externă- 

Proiectul privind 

Învățământul Secundar 

(ROSE) 

 

Schema de Granturi 

Necompetitive pentru 

Universități SGU-N 

 

Realizarea obiectivelor 

stabilite prin strategia de 

reducere a părăsirii timpurii a 

școlii și la îmbunătățirea 

oportunităților de participare 

în învățământul terțiar 

 

Îmbunătățirea tranziției de la 

liceu la învățământul terțiar și 

creșterea gradului de retenție 

în primul an de studii 

universitare, în instituțiile 

finanțate în cadrul proiectului. 

 

Toate facultățile 

din universitățile 

publice, în care 

sunt înmatriculați 

studenți la studii 

de licență, aflați 

în situație de risc, 

cu excepția 

universităților 

militare 

 

Dezvoltarea și aplicarea 

de programe cum ar fi 

cele remediale, de 

îndrumare și sprijin, 

consiliere profesională și 

orientare în carieră, de 

coaching și dezvoltare 

personală, de dezvoltare 

a competențelor socio-

emoționale sau 

workshop-uri în domenii 

specifice, precum și 

campanii de sensibilizare 

adresate studenților cu 

risc ridicat de abandon în 

primul an de studii de 

licență 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.150.200 de 

euro 

 

0% 

 

În funcție de 

punctaj: 

 

25-50 de puncte: 

40.135 de euro 

 

51-70 de puncte: 

75.200 de euro 

 

71-100 de puncte: 

150.000 de euro 

 

 

Data deschiderii 

apelului de 

proiecte: 

noiembrie 2017 

 

Data și ora 

închiderii 

depunerii de 

proiecte: 

19 februarie 2017 

 

https://www.e

du.ro/sites/def

ault/files/ROS

E_Ghidul%20

Aplicantului%

20SGU.pdf 

 

 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/ROSE_Ghidul%20Aplicantului%20SGU.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/ROSE_Ghidul%20Aplicantului%20SGU.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/ROSE_Ghidul%20Aplicantului%20SGU.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/ROSE_Ghidul%20Aplicantului%20SGU.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/ROSE_Ghidul%20Aplicantului%20SGU.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/ROSE_Ghidul%20Aplicantului%20SGU.pdf
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Program  

 

 

Obiective specifice 

 

Solicitanți 

eligibili 

 

Activități eligibile 

 

Buget 

 

Cofinanțare 

 

Grant 

 

Calendarul 

proiectelor 

 

Informații 

suplimentare 

 
Programul Europa 

Pentru Cetățeni 

Componenta 1 

Memorie istorică 

europeană 

 

(lansare propunere 

proiecte începând cu 1 

ianuarie 2018) 

 

 

Sensibilizarea publicului cu 

privire la memoria istorică, la 

istoria și la valorile comune, 

precum și la scopul Uniunii, și 

anume, promovarea păcii, a 

valorilor sale și a bunăstării 

cetățenilor săi prin încurajarea 

dezbaterii, a reflecției și a 

creării de rețele. 

 

Încurajarea participării 

democratice și civice a 

cetățenilor la nivelul UE 

printr-o înțelegere mai bună a 

procesului de elaborare a 

politicilor Uniunii și prin 

promovarea oportunităților de 

angajament societal și 

intercultural și de voluntariat 

la nivelul Uniunii. 

 

Solicitanții pot fi 

autorități publice 

locale/regionale, 

federații/asociații 

de autorități 

locale, comitete 

de înfrățire, reţele 

de localităţi 

înfrăţite, 

organizații ale 

societății civile, 

instituții de 

învățământ și de 

cercetare, 

organizații 

culturale, de 

tineret, asociații 

de supraviețuitori, 

asociații ale 

orașelor înfrățite, 

organizații de 

cercetare a 

politicilor publice 

europene, think-

tank-uri. 

 

  

 
Se sprijină activitățile 

care invită la reflecție 

asupra diversității 

culturale europene și 

asupra valorilor comune 

în sensul cel mai larg. 

 

Se vor finanța proiecte 

care se vor concentra 

asupra cauzelor 

regimurilor totalitare în 

istoria modernă a 

Europei și comemorarea 

victimele crimelor 

acestora, precum și pe 

altor momente definitorii 

și puncte de referință ale 

istoriei europene recente.  

 

Proiectele ar trebui să 

includă organizații cât 

mai diverse, să dezvolte 

activități, cercetare, 

educație nonformală, 

dezbateri publice. 

 

 

- 

 

- 

 
Valoarea maximă 

eligibilă: 

100.000 de euro 

 
Data deschiderii 

apelului de 

proiecte: 

1 ianuarie 2018 

 

Data și ora 

închiderii 

depunerii de 

proiecte: 

1 martie 2018 

 
http://www.eu

ropeforcitizens

.ie/funding.ht

ml# 

 

 

http://www.europeforcitizens.ie/funding.html
http://www.europeforcitizens.ie/funding.html
http://www.europeforcitizens.ie/funding.html
http://www.europeforcitizens.ie/funding.html
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Program  

 

 

Obiective specifice 

 

Solicitanți 

eligibili 

 

Activități eligibile 

 

Buget 

 

Cofinanțare 

 

Grant 

 

Calendarul 

proiectelor 

 

Informații 

suplimentare 

 
Programul Europa 

Pentru Cetățeni 

Componenta 2 

Implicare democratică 

și participare civică 

 

(lansare apel de 

proiecte începând cu 1 

ianuarie 2018) 

 

 
Promovarea cetățeniei 

europene și îmbunătățirea 

condițiilor de participare 

civică și democratică la 

nivelul UE. 

 

Încurajarea participării 

democratică a cetățenilor la 

nivelul UE. 

 

Sprijinirea participării 

concrete la procesul de 

elaborare a politicilor UE. 

vizând participarea civică, cu 

accent pus pe activitățile 

legate direct de politicile 

Uniunii. 

 

Inițiative pentru a dezvolt 

posibilități de înțelegere 

reciprocă, de învățare 

interculturală, de solidaritate, 

de implicare în societate și de 

voluntariat la nivelul UE. 

 

 
Solicitanții pot fi 

organizații non-

profit, inclusiv 

organizații ale 

societății civile, 

instituții de 

educație, de 

cultură sau de 

cercetare. 

 

Un proiect trebuie 

să implice 

municipalități din 

cel puțin 4 țări 

eligibile, dintre 

care cel puțin una 

este stat membru 

al UE. 

 
Componenta 2 include 

trei tipuri de activități 

eligibile: 

 

Înfrățirea între localități, 

promovarea participării 

civice în procesul de 

elaborare a politicilor UE 

și să dezvolte 

oportunități de 

angajament societal și de 

voluntariat. 

 

Rețele de orașe prin care 

se oferă finanțare 

municipalităților și 

asociațiilor care doresc 

să dezvolte rețele de 

localități pentru a face 

cooperarea mai durabilă. 

 

Proiecte ale societății 

civile. 

 

 

 

 

- 

 

- 

 
Valoarea maximă 

eligibilă: 

150.000 de euro 

 
Data deschiderii 

apelului de 

proiecte: 

1 ianuarie 2018 

 

Data și ora 

închiderii 

depunerii de 

proiecte: 

1 martie 2018 

 
http://www.eu

ropeforcitizens

.ie/funding.ht

ml# 

 

 

http://www.europeforcitizens.ie/funding.html
http://www.europeforcitizens.ie/funding.html
http://www.europeforcitizens.ie/funding.html
http://www.europeforcitizens.ie/funding.html
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Program  

 

 

Obiective specifice 

 

Solicitanți 

eligibili 

 

Activități eligibile 

 

Buget 

 

Cofinanțare 

 

Grant 

 

Calendarul 

proiectelor 

 

Informații 

suplimentare 

 

POR/2017/10/10.1/10.

3/BI Axa prioritară 10 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

educaționale 

 

Prioritate de investiții 

10.1 Investițiile în 

educație și formare 

 

Obiectiv Specific 10.3 

Creșterea relevanței  

învățământului 

universitar in relație cu 

piața forței de muncă și 

sectoarele economice 

competitive 

 

 

Sporirea capacității 

universităților de a anticipa și 

a răspunde cerințelor pieței 

privind standardele și calitatea 

academică. 

 

Dezvoltarea de noi programe, 

beneficiind de tehnologie 

modernă și echipamente 

pentru a oferi studenților 

competențe interdisciplinare. 

 

Creșterea angajabilității 

absolvenților învățământului 

superior în sectoare 

competitive și cu specializări 

inteligente.  

 

Instituţiile de 

învăţământ 

superior de stat 

 

Lucrări de reabilitare, 

lucrări de modernizare, 

activități de extindere și 

activități de dotare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.750.000 de 

euro 

 

Pentru 

București-

Ilfov sunt 

alocate 

15.320.000 de 

euro 

 

2% 

 

 

Valoarea minimă 

eligibilă: 

100.000 de euro 

 

Valoarea maximă 

eligibilă: 

6.700.000 de  

euro 

 

Data deschiderii 

apelului de 

proiecte: 

24 noiembrie 

2017, ora 12.00 

 

Data și ora 

închiderii 

depunerii de 

proiecte: 

24 aprilie 2018, 

ora 12.00 

 

 

http://www.inf

oregio.ro/ro/p

or-2014-

2020/ghiduri-

specifice-

2014-

2020.html 

 

 

 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html

