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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
acțiuni de 
consolidare a 
capacității 
autorităților și 
instituțiilor publice 
centrale 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPACITATE 
ADMINISTRATIVĂ, 
OS 1.1) 
 
 
 
NOU! 

Sprijinirea 
autorităților și 
instituțiilor publice 
centrale pentru 
implementarea de 
acțiuni care 
conduc la o 
planificare 
strategică 
eficientă, 
implementarea 
unitară a 
managementului 
calității și 
performanței, 
implementarea 
unor măsuri de 
simplificare pentru 
cetățeni, de 
sistematizare și 
simplificare a 
fondului activ al 
legislației, de 
reducere a poverii 
administrative 
pentru mediul de 
afaceri, de creare 
a cadrului pentru 
dezvoltarea la 
nivel local, de 
elaborare de 
politici publice 
bazate pe dovezi 

Secretariatul General al 
Guvernului; Ministerul Apelor 
și Pădurilor; Ministerul 
Mediului; Ministerul Educației 
Naționale; Ministerul Afacerilor 
Interne; Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale. 

Parteneri eligibili: 
 
autorități și instituții publice 
centrale; 
autorități administrative 
autonome; 
structuri asociative ale 
autorităților administrației 
publice locale; 
ONG-uri; 
parteneri sociali (organizații 
sindicale, organizații 
patronale, precum și formele 
de asociere ale acestora cu 
personalitate juridică); 
instituții de învățământ 
superior acreditate și de 
cercetare; 
Academia Română. 

• Planificarea strategică și bugetarea pe 
programe la nivel central 

 
• Dezvoltarea de sisteme și instrumente de 

management 
 
• Îmbunătățirea politicilor publice și 

creșterea calității reglementărilor 
 
• Simplificarea procedurilor administrative și 

reducerea birocrației pentru cetățeni și 
mediul de afaceri 

 
• Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor 

personalului 

Valoarea 
minimă 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect: 
500.000 lei 
 
Valoarea 
maximă 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect: 
30.000.000 lei 

2% Termenul 
limită de 
depunere 
a fișelor de 
proiect: 

16 
septembrie 
2019, ora 
17:00   

 

Termenul 
de 
depunere a 
cererilor de 
finanțare, 
derivate din 
fișele de 
proiect 
acceptate: 

20 
noiembrie 
2019, 
17:00 

http://www.po
ca.ro/solicitare
-
finantare/cerer
ea-de-
proiecte-nr-
ip17-2019-
mysmis-poca-
627-1-1/  

http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-ip17-2019-mysmis-poca-627-1-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-ip17-2019-mysmis-poca-627-1-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-ip17-2019-mysmis-poca-627-1-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-ip17-2019-mysmis-poca-627-1-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-ip17-2019-mysmis-poca-627-1-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-ip17-2019-mysmis-poca-627-1-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-ip17-2019-mysmis-poca-627-1-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-ip17-2019-mysmis-poca-627-1-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-ip17-2019-mysmis-poca-627-1-1/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Islanda, 
Lichtenstein 
și Norvegia 

Susținerea 
candidaților 
participanți în 
viitoarele 
competiții lansate 
de European 
Research Council 
(ERC) 

 

NOU! 

Susținerea 
cercetătorilor 
români în vederea 
îmbunătățirii 
propunerilor de 
proiecte pentru 
redepunerea 
acestora în 
viitoarele 
competiții lansate 
de European 
Research Council 
(ERC) 

Cercetătorii români care au 
aplicat la ERC cu instituţii din 
străinătate dar care, la 
momentul participării în 
prezenta competiţie, sunt 
angajaţi într-o instituţie 
eligibilă din România 

Sunt finanțate vizitele de studiu având o 
durată între 3 și 9 luni, desfășurate la un grup 
de cercetători ERC din Europa.  

Vizita de studiu trebuie să înceapă în maxim 2 
luni de la data semnării contractului de 
finanțare. 

În ternem de 24 de luni de la finalizarea vizitei, 
beneficiarul de grant va transmite o propunere 
de participare în cadrul unui viitor apel ERC. 

Minim 5.000 
euro 

Maxim 50.000 
euro 

0% 2 
septembrie 
2019, ora 
16:00 

https://uefiscdi
.gov.ro/schem
a-mica-de-
grant-sgs#ss 

Islanda, 
Lichtenstein 
și Norvegia 

Proiecte de 
mobilități 
 
 
 
NOU! 

Stabilirea de 
parteneriate între 
cercetătorii din 
Statele Donatoare 
și România în 
vederea 
dezvoltării de 
Proiecte 
colaborative de 
cercetare 

Cercetători din organizaţii de 
cercetare cu sediul în 
România sau în Norvegia 

Finanțarea deplasării cercetătorilor din Statele 
Donatoare și România în vederea dezvoltării 
de Proiecte colaborative de cercetare în 
următoarele arii tematice: 

• Energie 
• Mediu 
• Sănătate 
• Ştiinţe Sociale şi Umaniste, inclusiv 

studii de gen şi studii privind 
incluziunea socială 

• TIC 
• Biotehnologie 

 

Maxim 1.200 
euro 

0% 20 
noiembrie 
2019 

https://uefiscdi
.gov.ro/eea-
proiecte-de-
mobilitati 

https://uefiscdi.gov.ro/schema-mica-de-grant-sgs#ss
https://uefiscdi.gov.ro/schema-mica-de-grant-sgs#ss
https://uefiscdi.gov.ro/schema-mica-de-grant-sgs#ss
https://uefiscdi.gov.ro/schema-mica-de-grant-sgs#ss
https://uefiscdi.gov.ro/eea-proiecte-de-mobilitati
https://uefiscdi.gov.ro/eea-proiecte-de-mobilitati
https://uefiscdi.gov.ro/eea-proiecte-de-mobilitati
https://uefiscdi.gov.ro/eea-proiecte-de-mobilitati
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Islanda, 
Lichtenstein 
și Norvegia 

Proiecte 
Colaborative de 
Cercetare 

 

APEL NELANSAT 

Crearea de 
parteneriate între 
cercetătorii din 
România şi din 
Norvegia 

Consorţiu alcătuit din cel puţin 
o entitate legală din România 
şi una din Norvegia 

Promotorul de Proiect va 
trebui să fie o organizaţie de 
cercetare eligibilă din 
România.  

Partenerii eligibili pot fi 
organizaţii de cercetare sau 
companii cu sediul în 
România sau în Norvegia. 

  

Apelul de propuneri de proiecte va viza 
cercetarea fundamentală şi aplicativă în 
urmatoarele arii tematice: 

• Energie 
• Mediu 
• Sănătate 
• Ştiinţe Sociale şi Umaniste, inclusiv 

studii de gen şi studii privind 
incluziunea socială 

• TIC 
• Biotehnologie 

 
Nu mai puţin de 10% din totalul cheltuielilor 
eligibile ale programului vor fi dedicate 
proiectelor din cadrul topicii Roma inclusion 
and empowerment. 
 
În lista finală a proiectelor care vor fi finanţate 
în cadrul ariei tematice “Ştiinţe Sociale şi 
Umaniste, inclusiv studii de gen şi studii 
privind incluziunea socială”, se vor reflecta 
studiile de gen şi cele privind incluziunea 
socială. 
 
Proiectele de cercetare vor include acţiuni 
dedicate privind explorarea potenţialului 
pentru viitoare aplicaţii comune dintre 
partenerii din România şi cei din Norvegia în 
cadrul apelurilor de propuneri de proiecte 
finanţate la nivel european, precum şi din alte 
surse de finanţare internaţionale. 

Minim 
500.000 euro 

Maxim 
1.200.000 
euro  

0% Apel 
nelansat 

https://uefiscdi
.gov.ro/eea-
grants-
proiecte-
colaborative-
de-cercetare 

https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Islanda, 
Lichtenstein 
și Norvegia  

Fondul pentru 
relații bilaterale - 
Programul RO-
CULTURA 

 

 

NOU! 

Scopul inițiativei 
bilaterale este de 
a dezvolta 
proiecte viitoare 
implementate în 
parteneriat ce pot 
fi depuse în cadrul 
apelului Restaurar
ea și revitalizarea 
monumentelor 
istorice deschis în 
cadrul RO-
CULTURA în 
perioada 5 iunie 
2019 – 8 
octombrie 2019. 

 Entități publice sau private, 
comerciale sau necomerciale 
sau organizații non-
guvernamentale înființate ca 
persoane juridice în unul 
dintre Statele Donatoare 

  
 Entități publice sau private, 

comerciale sau necomerciale 
sau organizații non-
guvernamentale înființate ca 
persoane juridice în România 
 

Prezentul apel de inițiative bilaterale 
urmărește să acorde sprijin în vederea 
identificării de parteneri de proiect pentru 
pregătirea și dezvoltarea unei propuneri de 
proiect în parteneriat cu entități din Statele 
Donatoare, prin următoarele activități eligibile: 

• Activități realizate în vederea dezvoltării 
de parteneriate între entitățile din 
România și cele din Statele Donatoare, 
prin intermediul întâlnirilor de lucru, 
schimbului de cunoștințe/experiență, în 
scopul elaborării unor proiecte viitoare 
referitoare la monumente istorice ce pot fi 
depuse spre finanțare în cadrul apelului 
de proiecteRestaurarea și revitalizarea 
monumentelor istorice aferent 
Programului; 

• Activități pentru identificarea de parteneri 
în scopul dezvoltării în parteneriat de 
proiecte referitoare la monumente 
istorice ce pot fi depuse în cadrul apelului 
de proiecte Restaurarea și revitalizarea 
monumentelor istoriceprin participarea la 
conferințe, seminarii, ateliere de lucru ce 
vizează patrimoniul cultural. 

Variabilă 0% 13 
septembrie 
2019 

https://www.ro
-
cultura.ro/apel
uri/initiative-
bilaterale/apel
-bilaterale-1-
2019 

https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/apel-bilaterale-1-2019
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/apel-bilaterale-1-2019
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/apel-bilaterale-1-2019
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/apel-bilaterale-1-2019
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/apel-bilaterale-1-2019
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/apel-bilaterale-1-2019
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/apel-bilaterale-1-2019
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

Platforme pentru 
conținut cultural 
inovativ 

 

NOU! 

Stimula industriilor 
europene de 
conținut pentru a 
căuta și a 
îmbrățișa inovația 
și pentru a adopta 
noi tehnologii și 
pentru a le ajuta 
să își susțină 
poziția de pionieri 
în era digitală 

Operatori activi în industriile 
de conținut, care includ, 
printre altele: industria 
audiovizualului, multimedia, 
industria editorială, industria 
muzicii. 

• sprijinirea industriilor europene de 
conținut să-și dezvolte capacitatea de 
inovare, precum și să adopte noi 
tehnologii prin care să-și păstreze poziția 
de pionieri creativi în era digitală; 

• promovarea schimbului de experiență, 
date și cunoștințe între actorii din diferite 
industrii de conținut; 

• testarea și dezvoltarea de noi abordări și 
modele de afaceri pentru crearea, 
distribuirea și promovarea conținutului, 
profitând de tehnologiile digitale și ținând 
cont de audiență; 

• existența și funcționarea platformei 
(platformelor) pentru inovarea 
conținutului cultural. 

Bugetul 
disponibil este 
de 1.038.000 
de euro 
pentru 
finanțarea 
unui număr 
maxim de 3 
proiecte 

Minim 40% 20 
septembrie 
2019 

https://ec.euro
pa.eu/digital-
single-
market/en/ne
ws/pilot-
project-
platforms-
cultural-
content-
innovation-
call-proposals 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

Acțiunea 
pregătitoare 
"Cinematografele 
ca hub-uri 
Inovative pentru 
comunitățile 
locale”  
  

 

NOU! 

Crearea de hub-
uri culturale 
inovatoare în jurul 
cinematografelor, 
în special în 
zonele unde există 
o infrastructură 
cinematografică și 
culturală limitată 

Organizații non-profit  

Autorități publice (naționale, 
regionale, locale) 

Organizații internaționale 

Universități 

Instituții de învățământ 

Entități care realizează profit 

Acțiunea își propune să testeze noi modalități 
de sprijin pentru crearea de spații culturale 
inovatoare și să acorde cinematografelor 
posibilitatea de a inova și de a juca un rol mai 
important în comunitățile în care se află. Vor fi 
sprijinite activitățile de dezvoltare a audienței 
care încurajează cinematografele să ofere 
acces nu numai la conținutul audiovizual, ci și 
la alte conținuturi și servicii culturale, precum 
și activități educaționale și / sau activități de 
divertisment pentru publicul tânăr. 
  
Acțiunea pregătitoare va testa noi experiențe 
cinematografice, luând în considerare 
necesitățile publicului local și se va concentra 
pe:  

• testarea de noi modalități de regândire a 
experienței cinematografice și creare de 
spații culturale inovatoare; 

• dezvoltarea publicului și construirea de 
comunități prin intermediul experiențelor 
interactive; 

• sprijinirea echipării cinematografice și a 
digitalizării. 

Minim 
200.000 euro 

Maxim 
700.000 euro 

Minim 20% 25 
septembrie 
2019 

https://ec.euro
pa.eu/digital-
single-
market/en/ne
ws/call-
proposals-
preparatory-
action-
cinemas-
innovation-
hubs-local-
communities 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Pentru o inimă 
sănătoasă- 

Program de 
screening pentru 
identificarea 
pacienților cu 
factori de risc 
cardiovascular 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 4, PI 9.iv, OS 
4.9) 

 

APEL NELANSAT 

Creșterea 
numărului de 
persoane care 
beneficiază de 
programe de 
sănăta te și de 
servicii orientate 
către prevenție, 
depistare precoce 
(screening), 
diagnostic și 
tratament precoce 
pentru principalele 
patologii 

Ministerul Sănătății, organ de 
specialitate al administrației 
publice centrale, cu 
personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului; 

Institut sau instituție de 
sănătate publică aflată în 
subordinea Ministerului 
Sănătății cu personalitate 
juridică cu atribuţii în domeniu 

 

Parteneri eligibili: 
 
Ministerul Sănătății 
Institut sau instituție de 
sănătate publică aflată în 
subordinea Ministerului 
Sănătății 
Institut sau instituție medicală 
publică care deține secție de 
cardiologie 
Universități publice de 
Medicină și Farmacie 
ONG-uri relevante organizate 
ca societăți profesionale care 
desfășoară activități 
educaționale 
şi de cercetare în domeniul 
screening-ului şi prevenției 
cardiovasculare 

• Elaborarea metodologiei pentru 
programul național de screening pentru 
identificarea pacienților cu factori de risc 
cardiovascular 
 

• Furnizarea programelor de formare/ 
instruire profesională specifică pentru 
specialiștii implicați în derularea 
programului național de screening pentru 
identificarea pacienților cu factori de risc 
cardiovascular 

 
• Furnizarea de servicii medicale prin 

programul național de screening pentru 
identificarea pacienților cu factori de risc 
cardiovascular 

 
• Activități de informare, educare, 

conștientizare a grupului țintă al 
serviciilor de screening pentru 
identificarea pacienților cu factori de risc 
cardiovascular 

 
• Sprijin pentru înființarea şi funcționarea 

centrelor de screening pentru furnizarea 
de servicii de screening pentru 
identificarea pacienților cu factori de risc 
cardiovascular 

 

Maxim 
25.000.000 
euro 

Variabilă Apel 
nelansat 

https://bit.ly/2I
s2ciU  

https://bit.ly/2Is2ciU
https://bit.ly/2Is2ciU
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Măsuri integrate de 
prevenire a 
părăsirii timpurii a 
şcolii 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 6, OS 6.3, 6.5, 
6.6) 

 

APEL NELANSAT 

Reducerea 
părăsirii timpurii a 
școlii prin măsuri 
integrate de 
prevenire și de 
asigurare a 
oportunităților 
egale pentru elevii 
aparținând 
grupurilor 
vulnerabile, cu 
accent pe elevii 
aparținând 
minorității roma și 
elevii din mediul 
rural/ comunitățile 
dezavantajate 
socio-economic  

Agenţii, structuri/ alte 
organisme aflate în 
subordinea/coordonarea MEN 
şi alte organisme publice cu 
atribuţii în domeniul educaţiei 
şi formării profesionale – de la 
nivel județean 
Instituţii de învăţământ 
(ISCED 1-3) acreditate, 
publice şi private, din reţeaua 
şcolară naţională 
Autoritățile publice locale cu 
atribuții în domeniul educaţiei 
de nivel preuniversitar  
 
Partenerii pot fi: 
• MEN,  
• Furnizori de servicii de 

orientare, consiliere, 
mediere şcolară şi 
servicii alternative, 
publici şi privaţi,  

• Parteneri sociali din 
învăţământul 
preuniversitar (ex. 
organizaţii sindicale),  

• Instituţii de cult şi 
asociaţii religioase,  

• Administrația Națională a 
Penitenciarelor şi instituţii 
subordonate,  

• Instituţii/agenţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în domeniul 
incluziunii sociale,  

• ONG-uri  

• Dezvoltarea/pilotarea ofertelor 
curriculare la decizia școlii (CDȘ) care 
sprijină achiziția competențelor cheie 
ale elevilor din învățământul obligatoriu;  

• Elaborarea de materiale didactice care 
sprijină implementarea curriculumului 
revizuit (ghiduri, resurse educaționale 
pentru elevi și cadre didactice), în 
special cele de tipul resurselor 
educaționale deschise; 

• Perfecționarea profesională specializată 
pentru personalul didactic din 
învățământul preuniversitar;  

• Promovarea unor măsuri integrate de 
mobilitate pentru personalul didactic; 

• Dezvoltarea de mecanisme de 
prevenire și monitorizare a segregării în 
școli;  

• Stimulente pentru participarea la 
programe de Școală după școală; 

• Dezvoltarea unor mecanisme de 
susținere a procesului de dezvoltare și 
furnizare a curriculum-ului la decizia 
școlii prin implicarea parteneriatelor;  

• Accesibilizarea învățământului 
obligatoriu pentru elevi cu cerințe 
educationale speciale prin asigurarea 
de materiale de învățare adaptate 
nevoilor acestora;  

• Realizarea de studii tematice privind 
aplicarea curriculumului revizuit și 
achizițiile competențelor cheie cu 
focalizare pe copiii și tinerii din 
minoritatea roma, copii din medii 
dezavantajate socio-economic, din 
mediul rural și copii/tineri cu dizabilități.  

Pentru 
regiunile mai 
puțin 
dezvoltate, 
valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este 
de 1.700.000 
euro  
 
 
Pentru 
regiunea 
dezvoltată 
(București 
Ilfov), 
valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este 
de 1.200.000 
euro 
 

Variabilă Apel 
nelansat 

http://www.fon
duri-
ue.ro/presa/no
utati-am-
oi/details/6/24
6  

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/246
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/246
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/246
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/246
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/246
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/246
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Dezvoltarea 
sistemică a 
învăţământului 
profesional şi 
tehnic în 
concordanţă cu 
nevoile de 
dezvoltare socio-
economică la nivel 
naţional, regional 
şi local  

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 6, OS 6.11, 
6.14, 6.15, 6.16) 

 

 

APEL NELANSAT 

Implementarea 
unor măsuri 
destinate 
îmbunătățirii 
relevanței şi 
creșterii calității 
sistemului de 
învățământ 
profesional şi 
tehnic, în 
concordanță cu 
nevoile de 
dezvoltare la nivel 
național, regional 
şi local, în strânsă 
colaborare cu 
actorii interesați. 

Centrul Național de 
Dezvoltare a Învățământului 
Profesional și Tehnic 
Partenerii eligibili pot fi: 
MEN; 
MMJS; 
Agenții, structuri subordonate 
sau aflate în coordonarea 
MEN/ MMJS și alte organisme 
publice cu atribuții în domeniul 
formării profesionale; 
ANOFM și structurile 
teritoriale ale acesteia; 
Inspecția Muncii și structurile 
teritoriale ale acestei; 
Membri ai Comitetelor 
Sectoriale și Comitete 
Sectoriale; 
Organizații sindicale; 
Patronate; 
Asociații profesionale; 
Furnizori de FPC autorizați, 
publici și privați; 
Furnizori de servicii de 
consiliere și orientare 
profesională/ pentru carieră; 
Instituții și organizații membre 
ale Pactelor Regionale și 
Parteneriatelor Locale pentru 
Ocupare și Incluziune Socială; 
Unitățile de învățământ 
acreditate/autorizate; 
Camere de comerț, industrie 
și agricultură; 
Instituții și organizații 
relevante în domeniul 
educației şi formării 
profesionale la nivel 
transnațional. 

• Dezvoltarea cadrului instituțional privind 
asigurarea calităţii în IPT 

• Dezvoltarea mecanismelor pentru 
anticiparea nevoilor de calificări şi 
competenţe solicitate pe piaţa muncii, în 
scopul adaptării ofertei învăţământului 
profesional şi tehnic la nevoile 
identificate 

• Formarea profesională a persoanelor 
din sistemul IPT 

• Creşterea participării în învăţământul 
profesional şi tehnic  

• Dezvoltare, adaptare și actualizare 
calificări profesionale, SPP, curriculum 
și auxiliare curriculare 

• Dezvoltarea si implementarea 
mecanismelor de  monitorizare a 
inserţiei profesionale a absolvenţilor de 
învăţământ profesional şi tehnic 

Nespecificată 0% Apel 
nelansat 

https://bit.ly/2
OBvVsT  

https://bit.ly/2OBvVsT
https://bit.ly/2OBvVsT
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Stagii de practică 
pentru studenţi 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 6, OS 6.13) 

 

 

 

Creșterea ratei de 
participare a 
studenților (ISCED 
5-7) la programele 
de învățare la 
locul de muncă 
(ex. stagii de 
practică, 
internship-uri) din 
cadrul 
parteneriatelor 
nou înființate/ 
dezvoltate care să 
faciliteze inserția 
pe piața muncii a 
absolvenților de 
studii terțiare 

Instituții de învățământ 
superior publice și private, 
acreditate 

Angajatori 

Asociații profesionale 

Camere de comerț și industrie 

Instituții și organizații membre 
ale Pactelor Regionale și 
Parteneriatelor Locale pentru 
Ocupare și Incluziune Socială 

a) Obligatorii: 
• Sprijinirea încheierii unor parteneriate 

sustenabile cu sectorul privat pentru 
facilitarea tranziției de la educație la un loc 
de muncă prin instituirea unui sistem 
funcțional de stagii de practică la un 
potențial angajator, programe de 
internship/programe de învățare la locul 
de muncă, adresate studenților din 
instituțiilor de învățământ superior (ISCED 
5-7); 

• Organizarea și derularea de programe de 
învățare prin experiență practică, 
furnizarea de servicii de consiliere și 
orientare profesională axate pe 
dobândirea de competențe transversale 
corelate cu necesitățile pieței muncii, 
formarea de competente antreprenoriale 
prin întreprinderea simulată, în special în 
sectoarele economice cu potențial 
competitiv identificate conform SNC şi din 
domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI adresate studenților. 

b) Secundare: 
• Crearea unui sistem de informare 

coordonată, în ambele sensuri: de la 
companii/sectorul privat către rețeaua 
instituțiilor de învățământ superior privind 
nevoile lor de instruire, precum și de la 
instituțiile de învățământ superior către 
întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor 
actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel 
regional /local; 

• Organizarea de stagii de practică în 
statele membre ale Uniunii Europene, 
unde s-au înregistrat progrese vizibile în 
domeniile vizate de proiect. 

• Pilotarea de soluții inovative de facilitare a 
practicii, de instrumente inovative de 
consiliere, orientare, evaluare a 
competențelor, inclusiv prin intermediul 
TIC. 

Maximum 
1.000.000 
euro 

Variabilă 30 
septembri
e 2019, ora 
16:00 

http://mfe.gov.
ro/event/stagii
-de-practica-
pentru-
studenti/ 

http://mfe.gov.ro/event/stagii-de-practica-pentru-studenti/
http://mfe.gov.ro/event/stagii-de-practica-pentru-studenti/
http://mfe.gov.ro/event/stagii-de-practica-pentru-studenti/
http://mfe.gov.ro/event/stagii-de-practica-pentru-studenti/
http://mfe.gov.ro/event/stagii-de-practica-pentru-studenti/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și  
Guvernul 
României 

Creșterea gradului 
de protecție și 
conservare a 
biodiversității și 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate - Apel B 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTUR
A MARE, AP 4, OS 
4.1) 

 

APEL NELANSAT 

 

Promovarea 
măsurilor de 
conservare a 
biodiversităţii în 
conformitate cu 
Cadrul de Acţiuni 
Prioritare pentru 
Natura 2000, 
Strategia 
Europeană pentru 
Biodiversitate 
2020 şi cu 
Strategia 
Naţională şi Planul 
de Acţiune pentru 
Conservarea 
Biodiversităţii 
2014 – 2020 

Organizaţiile 
neguvernamentale (asociaţii şi 
fundaţii) /institute de cercetare 
/ universităţi / muzee / alte 
structuri în coordonarea/ 
subordonarea autorităţilor 
centrale / locale 

 

În cazul în care o arie 
protejată nu are structură de 
administrare constituită sau 
custode, solicitant eligibil 
poate fi doar ANANP / 
instituţia care este 
responsabilă pentru 
asigurarea managementului 
ariei naturale protejate, 
conform legii, singur sau în 
parteneriat (având 
întotdeauna calitate de lider). 

 

• Măsuri pentru menţinerea şi 
îmbunătăţirea stării de conservare a 
speciilor şi habitatelor de importanţă 
comunitară, inclusiv reconstrucţia 
ecologică a ecosistemelor de pe 
suprafaţa ariilor naturale protejate, 
inclusiv a siturilor Natura 2000; 

• Monitorizarea şi evaluarea stării de 
conservare a speciilor şi habitatelor de 
importanţă comunitară;  

• Reducerea efectelor presiunilor 
hidromorfologice la nivelul cursurilor de 
apă în vederea protecţiei biodiversităţii 
(pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru 
lucrările de barare transversală a 
cursului de apă, restaurarea zonelor 
umede, restaurarea albiei şi a reliefului 
din lunca inundabilă a corpurilor de apă, 
etc.); 

• Crearea şi menţinerea coridoarelor 
ecologice, crearea şi menţinerea 
coridoarelor de migraţie a speciilor, 
conservarea conectivităţii şi 
funcţionalităţii ecologice, menţinerea 
şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru 
reţeaua de arii protejate, inclusiv a 
reţelei Natura 2000; 

• Alte tipuri de măsuri similare, conform 
planurilor de management. 

Maxim 
10.000.000 
euro/ proiect 

Variabilă Apel 
nelansat 

 

http://mfe.gov.
ro/consultare-
publica-ghidul-
cresterea-
gradului-de-
protectie-si-
conservare-a-
biodiversitatii/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-cresterea-gradului-de-protectie-si-conservare-a-biodiversitatii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-cresterea-gradului-de-protectie-si-conservare-a-biodiversitatii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-cresterea-gradului-de-protectie-si-conservare-a-biodiversitatii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-cresterea-gradului-de-protectie-si-conservare-a-biodiversitatii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-cresterea-gradului-de-protectie-si-conservare-a-biodiversitatii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-cresterea-gradului-de-protectie-si-conservare-a-biodiversitatii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-cresterea-gradului-de-protectie-si-conservare-a-biodiversitatii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-cresterea-gradului-de-protectie-si-conservare-a-biodiversitatii/


 
PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR 

PAGINA 12 DIN 14                                                                                                        9 AUGUST 2019 
  

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Premierea 
participării la 
Orizont2020 

 

 

 

Creșterea 
vizibilității 
României la nivel 
internațional in 
domeniul 
cercetării si 
inovării; 

Consolidarea 
sistemului național 
de CDI prin 
intensificarea 
colaborării in 
cercetarea 
Europeană de 
excelenta; 

Creșterea calității 
proiectelor cu 
participanți romani 
la Orizont 2020, 
precum si a rolului 
jucat de către 
aceștia in 
viitoarele proiecte 
Orizont 2020; 

Creșterea 
sustenabilității 
participării 
instituțiilor 
romanești in 
proiecte cu 
finanțare 
internaționala; 

Creșterea ponderii 
finanțării externe 
in totalul 
cheltuielilor 
naționale de 
cercetare-
dezvoltare. 

Organizații de cercetare de 
drept public sau privat din 
România care implementează 
proiectele câștigate la 
competițiile Orizont 2020 

Finanțarea naționala se aloca pentru activități 
suport in sprijinul activităților de cercetare (ex: 
costuri de personal, inclusiv burse de 
cercetare, cheltuieli cu logistica, participări la 
conferințe etc.). Aceasta finanțare va fi alocata 
departamentului din universitate sau 
institutului, care derulează proiectul finanțat de 
Comisia Europeană. 
 
Activitățile propuse trebuie sa conducă la 
consolidarea capacitații instituționale de a 
participa in mod susținut la noi competiții 
organizate in cadrul Programului Cadru 
Orizont 2020. 
  

25% din 
valoarea 
grantului de 
tip ERC; 
15% din 
valoarea 
grantului 
acordat de CE 
de tip ERA 
Chiar; 
Pentru restul 
instrumentelor 
de finanțare 
din Programul 
Orizont 2020: 
o 10% din 
valoarea 
bugetului 
acordat de CE 
asociat 
instituției 
gazda din 
România in 
calitatea de 
coordonator al 
proiectului;  
o 7.5% din 
valoarea 
bugetului 
acordat de CE 
asociat 
instituției 
gazda din 
România in 
calitatea de 
coordonator 
de pachet de 
lucru. 

- Depunere 
continuă 

http://uefiscdi.
gov.ro/articole
/4440/Premier
ea-participarii-
la-
Orizont2020.h
tml  

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT 2020 
 
 
 

Dezvoltarea unei 
economii bazate 
pe cunoaștere si 
inovare in cadrul 
Uniunii Europene 

Întreprinzători privați 

Universități 

Centre de cercetare 

Structura Programului Cadru Orizont 2020: 
  
 Excelenta științifica 
Tehnologii viitoare si emergente 
Acțiunile Mărie Curie 
Infrastructuri de cercetare 
Consiliul European pentru Cercetare (ERC) 
  
Poziția de lider in sectorul industrial 
Tehnologiile informației si comunicațiilor (TIC) 
Nanotehnologii si materiale avansate 
Spațiu 
Accesul la finanțarea de risc 
Inovarea in IMM-uri 
Tehnologii generice esențiale (KET) 
  
Provocări societale 
Sănătate, schimbări demografice si bunăstare 
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente 
Mijloace de transport inteligente, ecologice si 
integrate 
Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea 
eficienta a resurselor si a materiilor prime 
Societăți favorabile incluziunii, inovatoare si 
reflexive 
Securitate alimentara, agricultura durabila, 
cercetare marina si maritima si bioeconomie 
Societăți sigure - protejarea libertății si 
securității Europei si cetățenilor săi 
  
Alte activități 
Răspândirea excelentei si lărgirea participării 
Știința cu si pentru societate 
 

Variabilă Variabilă Variabil http://ec.europ
a.eu/research/
participants/po
rtal/desktop/e
n/opportunitie
s/h2020/mast
er_calls.html 

http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2440/tehnologii-viitoare-i-emergente
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2441/ac-iunile-marie-curie
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2442/infrastructuri-de-cercetare
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2443/consiliul-european-pentru-cercetare-erc
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2444/tehnologiile-informa-iei-i-comunica-iilor-tic
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2445/nanotehnologii-i-materiale-avansate
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2446/spa-iu
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2447/accesul-la-finan-area-de-risc
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2448/inovarea-in-imm-uri
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2449/tehnologii-generice-esen-iale-ket
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2457/sanatate-schimbari-demografice-i-bunastare
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2458/surse-de-energie-sigure-ecologice-i-eficiente
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2459/mijloace-de-transport-inteligente-ecologice-i-integrate
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2459/mijloace-de-transport-inteligente-ecologice-i-integrate
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2460/combaterea-schimbarilor-climatice-utilizarea-eficienta-a-resurselor-i-a-materiilor-prime
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http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2463/securitate
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/3104/extinderea-participarii
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/3105/tiin-a-cu-i-pentru-societate
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html


 
PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR 

PAGINA 14 DIN 14                                                                                                        9 AUGUST 2019 
  

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

PROGRAMUL 
ERASMUS+ 
 
 
 

Îmbunătățirea 
șansele de 
angajare ale 
tinerilor prin 
dobândirea de 
competente 
suplimentare 
apreciate de 
angajatori, precum 
si îmbunătățirea 
competentelor 
lingvistice.  

Autorități publice 

 

Companii / întreprinderi 

 

Instituții publice/private 

 

Instituții școlare 

 

Instituții universitare 

 

Organizații 
nonguvernamentale 

 

Acțiuni gestionate de Agenția Naționala pentru 
Programe Comunitare in Domeniul Educației 
si Formarii Profesionale: 

• Proiecte de mobilitate  
• Parteneriate strategice  
• Dialogul structurat - Întâlniri ale tinerilor 

cu responsabilii politicilor de tineret 
 

 

Acțiuni gestionate de Agenția Executiva 
pentru Educație, Audiovizual si Cultura de la 
Bruxelles: 

• ”Alianțele cunoașterii”  
• ”Alianțele competentelor sectoriale”  
• Dezvoltarea capacitații instituționale in 

domeniul tineretului  
• Evenimente majore Serviciul European 

de Voluntariat  
• Jean Monet  
• Masterat in cotutela  
• Sprijin pentru politici  
• Sport  

Variabilă Variabilă Variabil http://www.era
smusplus.ro  

 

http://eacea.e
c.europa.eu/er
asmus-
plus/funding_e
n 

  

 

 

http://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/autoritati-publice
http://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/companii-intreprinderi
http://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/institutii-publice-private
http://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/institutii-scolare
http://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/institutii-universitare
http://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/organizatii-nonguvernamentale
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