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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Proiecte pentru 
clusterele de 
inovare 2019 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
COMPETITIVITATE
, AP 1, OS 1.1, 
Acţiunea 1.1.1) 

 

APEL NELANSAT 

Creșterea 
capacității 
științifice în 
domeniile de 
specializare 
inteligentă și 
sănătate 

Clusterele de inovare 

Clusterul va conține cel puțin 
10 părți independente 
organizate ca societăți 
comerciale și cel puțin o parte 
independentă de tip instituție 
de cercetare-dezvoltare 
(universitate sau institut CD) 

• investiții în facilități de cercetare-
dezvoltare comune ale clusterului; 

• activități de inovare în cluster; 

• activități de exploatare a clusterului; 

• lucrări exceptate de la autorizare. 

Minim 
2.366.050 lei 
(echivalentul a 
500.000 Euro)  

Maxim  
33.124.700 lei 
(echivalentul a 
7.000.000 
euro) 

Investiții în 
clustere de 
inovare - 
minim 35% 

Activități de 
inovare 
(numai pentru 
IMM) – minim 
50% 

Activități de 
exploatare în 
clustere de 
inovare – 
minim 50% 

Apel 
nelansat 

 

http://mfe.gov.
ro/am-poc-
publica-ghidul-
aferent-
actiunii-1-1-1-
mari-
infrastructuri-
de-cd-tip-de-
proiect-
proiecte-
pentru-
clustere-de-
inovare/ 

 

http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
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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 

Fundamentarea 
deciziilor, 
planificare 
strategică și 
măsuri de 
simplificare pentru 
cetățeni la nivelul 
administrației 
publice locale din 
regiunile mai puțin 
dezvoltate 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPACITATE 
ADMINISTRATIVĂ, 
OS 2.1) 
 
 
 
NOU! 

Introducerea de 
sisteme și 
standarde comune 
în administrația 
publică locală ce 
optimizează 
procesele 
orientate către 
beneficiari în 
concordanță cu 
SCAP 
 

Unitățile administrativ-
teritoriale județe și municipii  
 
Parteneri eligibili: 
• unități administrativ-

teritoriale: județe, 
municipii; 

• orice alte autorități/ 
instituții publice locale 
(de la nivelul județelor și 
municipiilor) care pot 
contribui la buna 
implementare a 
proiectului; 

• ONG-uri; 
• parteneri sociali 

(organizații sindicale, 
organizații patronale, 
precum și formele de 
asociere ale acestora cu 
personalitate juridică); 

• instituții de învățământ 
superior acreditate.  

 

Planificare strategică: 
• elaborarea strategiilor integrate de 

dezvoltare urbană (SIDU), care să 
acopere și zonele funcționale urbane; 

• elaborarea planurilor de mobilitate 
urbană durabilă (PMUD); 

• elaborarea de politici publice în domeniul 
educației, sănătății și infrastructurii 
(mediu și transport); 
etc. 

 
Sprijinirea introducerii de instrumente, procese 
de management la nivel local: 
• implementarea standardelor de cost și de 

calitate dezvoltate pentru serviciile 
publice;  

• implementarea de mecanisme pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice și de 
stimulare a colectării taxelor și 
impozitelor locale; 

• mecanisme/metode eficiente de 
planificare și gestiune a execuţiei 
bugetare; 

• schimburi de experiență/networking-ul cu 
autorități, instituții, organisme publice 
naționale și internaționale; 

• organizarea a maxim 60% din reuniunile 
anuale ale centrului de tip „inovare și 
imaginație civică” 

 
Simplificarea procedurilor administrative: 
• dezvoltarea și implementarea sistemelor 

de management al documentelor; 
• digitalizarea arhivelor; 
• dezvoltarea de aplicații informatice 

pentru facilitarea accesului online al 
cetățenilor la serviciile gestionate partajat 
de municipii cu instituții publice centrale. 

Valoare 
eligibilă 
minimă a 
proiectului: 
500.000 lei 
 
Valoare 
eligibilă 
maximă a 
proiectului: 
variabilă 

Minim 2% 31 ianuarie 
2020 

http://www.po
ca.ro/solicitare
-
finantare/cerer
ea-de-
proiecte-nr-
cp13-2019-
mysmis-poca-
661-2-1/ 

http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenstein 
și Guvernul 
României 

Proiecte de 
cooperare în 
învățământul 
universitar 
 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR AL 
SPAȚIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN) 
 
 
 
 
NOU! 

Modernizarea 
/inovarea 
curriculumului, 
schimbul de bune 
practici în ceea ce 
privesc metodele 
de predare şi 
organizarea de 
mobilități de scurtă 
durată pentru 
studenţi şi cadrele 
didactice. 

Instituţii de învăţământ 
universitar (universităţi) din 
România acreditate, care 
deţin o Cartă Erasmus pentru 
Învăţământul Universitar 
(ECHE). 
 
Institutiile de invătământ 
universitar din Statele 
Donatoare sunt incurajate să 
participe în calitate de 
parteneri în proiecte de 
cooperare cu universități din 
România 
 

• Cooperare şi parteneriate între educaţie 
şi lumea muncii; 

 
• Mobilităţi de învăţare de scurtă durată a 

studenţilor şi a personalului între Statele 
Donatoareşi Statele Beneficiare; 

 
• Îmbunătățirea calității și relevanței 

educației și formării; 
 

• Dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice. 

 
 
 

Între 20.000 și 
200.000 euro 

0% 30 ianuarie 
2020, ora 
13.00 

https://www.e
eagrants.ro/pr
ograme/educa
tie/un-nou-
apel-proiecte-
de-cooperare-
in-
invatamantul-
universitar 

https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/un-nou-apel-proiecte-de-cooperare-in-invatamantul-universitar
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/un-nou-apel-proiecte-de-cooperare-in-invatamantul-universitar
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/un-nou-apel-proiecte-de-cooperare-in-invatamantul-universitar
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/un-nou-apel-proiecte-de-cooperare-in-invatamantul-universitar
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/un-nou-apel-proiecte-de-cooperare-in-invatamantul-universitar
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/un-nou-apel-proiecte-de-cooperare-in-invatamantul-universitar
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/un-nou-apel-proiecte-de-cooperare-in-invatamantul-universitar
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/un-nou-apel-proiecte-de-cooperare-in-invatamantul-universitar
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/un-nou-apel-proiecte-de-cooperare-in-invatamantul-universitar
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

Corpul european 
de solidaritate –  
 
Cerere de 
propuneri 2020 
 
 
 
 
NOU! 

Corpul european 
de solidaritate 
urmărește să 
ofere tinerilor, cu 
sprijinul 
organizațiilor 
participante, 
oportunități ușor 
accesibile pentru 
implicarea în 
activități de 
solidaritate care 
să aducă 
schimbări 
societale pozitive 
în societate, 
îmbunătățind în 
același timp 
capacitatea de 
inserție 
profesională și 
tranziția către 
piața muncii, 
inclusiv prin 
sprijinirea 
mobilității 
voluntarilor, 
stagiarilor și 
lucrătorilor tineri. 

Orice organism public sau 
privat poate solicita finanțare 

• Proiecte de voluntariat 
 
• Parteneriate de voluntariat (acorduri 

specifice pentru 2020 în cadrul ACP 
2018-2020) 

 
• Echipe de voluntari în domenii cu 

prioritate ridicată 
 
• Stagii și locuri de muncă 
 
• Proiecte de solidaritate 
 
• Eticheta de calitate 

Nivelul 
granturilor 
atribuite 
variază în 
funcție de 
anumiți 
factori, cum ar 
fi tipul 
proiectului și 
numărul 
partenerilor 
implicați 

0% 5 februarie 
2020 

30 aprilie 
2020 

1 octombrie 
2020 

https://www.e
urodesk.ro/stir
e/vrs/IDstire/6
78?fbclid=IwA
R0PxTHhEPw
82gA4U4JUQ
LVhMZY4Cvy
MA7uHU7hI_-
ZJJYRtpciuSki
xe4g 

 

 

https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g


 
PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR 

PAGINA 5 DIN 12                                                                                             10 DECEMBRIE 2019 
  

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Creșterea nivelului 
de calificare al 
angajaților prin 
programe de 
formare continuă 
corelate cu nevoile 
pieței muncii  

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 6, OS 6.12) 

 

 

Implementarea la 
nivel național a 
măsurilor 
destinate creșterii 
participării la 
programele de 
formare 
profesională 
continuă, în 
special pentru acei 
adulți cu un nivel 
scăzut de 
calificare și 
persoanele cu 
vârsta de peste 40 
ani, din zone 
rurale defavorizate 

Membri ai Comitetelor 
Sectoriale şi Comitete 
Sectoriale cu personalitate 
juridică; 

Organizații sindicale; 

Patronate; 

Asociații profesionale; 

Centre publice sau private de 
validare/certificare a învățării 
anterioare; 

Furnizori de FPC autorizați, 
publici şi privați, 

Furnizori de servicii de 
consiliere și orientare 
profesională/ pentru carieră; 

Camere de comerț, industrie 
și agricultură; 

ONG-uri. 

• Sprijin pentru participarea la programele 
de FPC prin măsuri integrate și flexibile 

• Acțiuni de consiliere profesională și 
tutorat pentru grupul țintă vizat pentru 
încurajarea participării la programele de 
FPC 

• Acțiuni de evaluare, recunoaștere și 
validare a rezultatelor învățării 
dobândite în contexte non-formale și 
informale 

• Organizarea de campanii/acțiuni de 
informare și conștientizare pentru 
promovarea importanței formării 
profesionale și participării la programele 
de FPC 

• Alte acțiuni inovative pentru creșterea 
participării la FPC și oferirea unui sprijin 
educațional individualizat, inclusiv prin 
activități de cooperare transnațională și 
transfer de bune practici 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este 
de 1.000.000  
euro 

Variabilă 31 
decembrie 
2019, ora 
16:00 

http://mfe.gov.
ro/pocu-60-
mil-euro-
pentru-
proiectele-de-
dezvoltare-
profesionala-
a-persoanelor-
cu-un-nivel-
scazut-de-
calificare-si-
cu-varsta-de-
peste-40-de-
ani-care-
provin-din-
zonele-
defavorizate/ 

http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
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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 
doctoranzi și 
cercetători 
postdoctorat  

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 6, PI 10.iv, OS 
6.13) 

 

APEL NELANSAT 

Creșterea ratei de 
participare a 
studenților 
doctoranzi la 
programele din 
cadrul 
parteneriatelor 
nou 
înființate/dezvoltat
e care să faciliteze 
inserția pe piața 
muncii a 
absolvenților și 
crearea de 
parteneriate noi 
între instituțiile de 
învățământ 
superior și 
sectorul privat, 
respectiv actori din 
domeniul 
cercetării și 
inovării 

Instituții de învățământ 
superior publice şi private, 
acreditate; 

Institute/centre de cercetare 
acreditate, inclusiv institute de 
cercetare ale Academiei 
Române; 

Şcoli doctorale şi graduale cu 
personalitate juridică, inclusiv 
parteneriate intre acestea și 
sectorul privat/ centre de CDI; 

Academia Română. 

În cadrul acestui apel de 
proiecte este obligatorie 
includerea în parteneriat a cel 
puțin uneia dintre categoriile 
de organizații detaliate mai 
jos: 

Angajatori; 

Asociații profesionale; 

Camere de comerț și 
industrie; 

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

 

• Consolidarea parteneriatelor dintre 
universități și actorii din domeniul 
cercetării şi inovării pentru stimularea 
dezvoltării de noi programe de studii 
doctorale şi postdoctorale, cu aplicații 
directe în economie, în special în 
sectoarele economice cu potențial 
competitiv şi în domeniile de specializare 
inteligentă, inclusiv prin furnizarea de 
sprijin financiar pentru doctoranzi și 
sprijinirea cercetătorilor pentru a se 
implica în cercetarea postdoctorală; 
 

• Activități de cercetare şi de colaborare în 
rețea pentru doctoranzi/ tineri cercetători 
în scopul asigurării complementarității cu 
sectoarele economice cu potențial 
competitiv şi cu domeniile de specializare 
inteligentă, în sprijinul internaționalizării 
învățământului terțiar; 
 

• Crearea unui sistem de informare 
coordonată, în ambele sensuri: de la 
companii către sectorul privat către 
instituțiile de învățământ superior privind 
nevoile lor de instruire, precum și de la 
instituțiile de învățământ către 
întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor 
sectorului privat la nivel regional/ local. 

Maxim 
1.500.000  
euro 

0% Apel 
nelansat 
 
 
 

http://mfe.gov.
ro/consultare-
publica-apel-
pocu-pentru-
sprijinirea-
doctoranzilor-
si-
cercetatorilor/ 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
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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) 

 

 

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; 

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  
 

• 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 furnizarea de servicii de 

screening pentru identificarea pacienților 
cu factori de risc cardiovascular prin 
susținerea înființării şi funcționării unor 
centre de screening  

Maxim 
20.000.000 
euro 

Variabilă 31 ianuarie 
2020, ora 
16:00 

http://mfe.gov.
ro/pocu-
proiectele-in-
cadrul-
apelului-totul-
pentru-inima-
ta-program-
de-screening-
pentru-
identificarea-
pacientilor-cu-
factori-de-risc-
cardiovascular
-pot-fi-depuse-
pana-la-data-
de-31-i/ 

http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Introducerea de 
sisteme și 
standarde comune 
în administrația 
publică locală ce 
optimizează 
procesele orientate 
către beneficiari în 
concordanță cu 
SCAP 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPACITATE 
ADMINISTRATIVĂ, 
OS 2.1) 
 
 
 
APEL NELANSAT 

Fundamentarea 
deciziilor, 
planificare 
strategică și 
măsuri de 
simplificare pentru 
cetățeni la nivelul 
administrației 
publice locale din 
regiunile mai puțin 
dezvoltate 
 

Unităţi administrativ-teritoriale 
– judeţe și municipii din 
regiunile mai puțin dezvoltate 
(inclusiv unităţi administrativ-
teritoriale vizate de Strategia 
Integrată de Dezvoltare 
Durabilă a Deltei Dunării 
(SIDDDD) 
 
Pot fi parteneri (asociați) în 
cadrul acestui apel: 
 
- unități administrativ-
teritoriale (județe, municipii) 
din regiunile mai puțin 
dezvoltate, 
 
- ONG-uri, 
 
- parteneri sociali (organizaţii 
sindicale, organizații 
patronale, precum și formele 
de asociere ale acestora cu 
personalitate juridică), 
 
-instituții de învățământ 
superior acreditate. 

• Planificare strategică și financiară 
 
• Sprijinirea introducerii de instrumente, 

procese de management la nivel local 
 
• Simplificarea procedurilor administrative 

și reducerea birocrației pentru cetățeni 
• Dezvoltarea abilităților 

 

Variabilă 2% Apel 
nelasat 

http://www.po
ca.ro/solicitare
-
finantare/lans
are-in-
consultare-a-
ghidului-
solicitantului-
pentru-cp-13-
2019-mysmis-
poca-661-2-1-
pentru-
regiunile-mai-
putin-
dezvoltate/ 

http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
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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) 
 
 
 
 

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 

ANANP 
 
Instituţia / structura care este 
responsabilă pentru 
administrarea / asigurarea 
managementului ariei 
protejate, singură sau în 
parteneriat cu: 
 
 
 
organizaţii neguvernamentale 
(asociaţii şi fundaţii); 

institute de cercetare;  

universităţi / muzee - care să 
aibă prevăzut în actul 
constitutiv atribuţii de protecţia 
mediului şi/sau protecţia 
naturii;  

autorităţi ale administraţiei 
publice centrale / locale / alte 
structuri în coordonarea / 
subordonarea autorităţilor 
centrale / locale. 

 

• 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 31 
decembrie 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mfe.gov.
ro/poim-175-
milioane-euro-
pentru-
protectia-si-
conservarea-
biodiversitatii-
si-refacerea-
ecosistemelor-
degradate/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
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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 

Islanda, 
Lichtenstein 
și Norvegia 

Proiecte 
Colaborative de 
Cercetare 

 

 

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% 16 
decembrie 
2019 (4 :00 
PM ora 
României) 

https://uefiscdi
.gov.ro/news-
titlu 

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

 

 

https://uefiscdi.gov.ro/news-titlu
https://uefiscdi.gov.ro/news-titlu
https://uefiscdi.gov.ro/news-titlu
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 

Uniunea 
Europeană 

PROGRAMUL 
ERASMUS+ 
- CERERE DE 
PROPUNERI 2020 
 
 
 
 

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

Orice organism public sau 
privat activ în domeniul 
educației, formării, tineretului 
și sportului  

Grupurile de tineri active în 
domeniul tineretului, nu 
neapărat în contextul unei 
organizații de tineret, pot 
solicita finanțare pentru 
mobilitatea în scopul învățării 
pentru tineri și lucrători de 
tineret, precum și pentru 
parteneriate strategice în 
domeniul tineretului. 

Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea 
persoanelor în scopul învățării  
• Mobilitatea persoanelor în domeniul 

tineretului – termene limită: 05.02.2020, 
30.04.2020, 01.10.2020 

• Mobilitatea persoanelor în domeniul 
învățământului superior – 
termen:05.02.2020 

• Mobilitatea persoanelor în domeniul 
educației și formării profesionale, al 
învățământului școlar și al educației 
pentru adulți – termen limită:  05.02.2020 

• Programele comune de masterat 
Erasmus Mundus  - termen limită: 
13.02.2020 

Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperare 
pentru inovare și schimb de bune practici  
• Parteneriate strategice în domeniul 

tineretului -termene limită: 05.02.2020, 
30.04.2020, 01.10.2020 

• Parteneriate strategice în domeniul 
educației și formării –  termen limită:  
24.03.2020 

• Universitățile europene – termen: 
26.02.2020 

• Alianțele cunoașterii – termen: 26.02.2020 
• Alianțele competențelor sectoriale -termen 

limită:  26.02.2020 
• Consolidarea capacităților în domeniul 

învățământului superior – 
termen:05.02.2020 

• Consolidarea capacităților în domeniul 
tineretului –  termen limită:  05.02.2020 

Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru 
reformarea politicilor 
• Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii -  

termene limită:  05.02.2020, 30.04.2020, 
01.10.2020 
 

Activitățile Jean Monnet  - 
termen:20.02.2020  
Sport – termen limită:  02.04.2020  

Variabilă Variabilă Variabil https://eur-
lex.europa.eu/
legal-
content/RO/T
XT/PDF/?uri=
CELEX:C2019
/373/06&from
=EN 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
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