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Proiecte de cercetare 
 
 Finanțator:  Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  

 Solicitanți eligibili: tineri cercetători, doctori în ştiinţe, 

 Obiectivul programului: Sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, care doresc o carieră profesională în activitatea de 
cercetare ştiinţifică, în instituţii de cercetare din România 

 Activități eligibile: 1. ”Proiecte de cercetare postdoctorală” (PD2021) 2. ”Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor 
echipe independente” (TE2021). 

 Valoarea grantului:  Buget total 30.000.000 RON. Finanţarea maximă acordată pentru un proiect cu durata maximă de 24 luni 
este de 250.000 lei. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 07.07.2021, ora 16:00 

 Informații suplimentare:  https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-postdoctorala 
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Cresterea accesului la instrumente educationale in zone si comunitati cu conectivitate 
redusa sau acces limitat la tehnologii 
 
 Finanțator:  Comisia Europeană.  Referință apel: PPPA-2021-RemoteDigEdu 

 Solicitanți eligibili: autorități publice; instituții de învățământ, inclusiv instituții de învățământ superior; actori industriali, inclusiv 
întreprinderi mici și mijlocii; centre de cercetare; organizații non-profit; alte organizații 

 Obiectivul programului: Scopul programului este de a aborda inegalitățile în accesul la educația digitală și de a reduce decalajul 
digital suferit de studenții care locuiesc în zone îndepărtate și cu acces inadecvat. Scopul este de a dezvolta o strategie pentru 
îmbunătățirea accesului la educația digitală în zonele îndepărtate ale UE și în comunitățile care au cea mai mare nevoie de un 
astfel de sprijin. 

 Activități eligibile: Servicii și activități de consultanță și instruire; Activități pilot care oferă sprijin financiar terților; Efectuarea de 
studii, analize, anchete; Organizarea de evenimente la nivel înalt, sensibilizare și activități de comunicare; Construirea unor 
comunități și schimb de bune practici; Crearea unui site web al proiectului cu compilarea exemplelor de bune practici; Pregătirea 
și publicarea ghidurilor și standardelor gata de utilizare; Activități de conștientizare și promovare. 

 Valoarea grantului:  2.370.000 EUR 

 Contribuția beneficiarului: 10% 

 Termen limită: 15.07.2021 

 Informații suplimentare:  https://euroalert.net/call/4250/call-for-proposals-2021-preparatory-action-increasing-access-to-
educational-tools-in-areas-and-communities-with-low-connectivity-or-access-to-technologies 
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Alianțe pentru educație și întreprinderi 
 
 Finanțator:  Comisia Europeana, programul Erasmus+, referinta apel ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP 

 Solicitanți eligibili: instituții de învățământ superior • furnizori de educație și formare profesională • rețele de furnizori de educație și formare profesională • 
întreprinderi mici și mijlocii sau mari (inclusiv întreprinderi sociale) • institute de cercetare • organizații neguvernamentale • organisme publice de nivel local, 
regional sau național • organizații active în domeniile educației, formării și tineretului • intermediari care reprezintă organizații din domeniile educației, 
formării sau tineretului ori întreprinderi • organisme de acreditare, certificare, recunoaștere sau calificare • camere de comerț, de industrie sau de muncă, 
camere de meserii • parteneri sociali europeni sau naționali • spitale sau alte instituții de îngrijire, inclusiv de îngrijire pe termen lung • autorități 
responsabile cu educația, formarea sau ocuparea forței de muncă la nivel regional sau național • servicii de ocupare a forței de muncă • birouri naționale de 
statistică • agenții de dezvoltare economică • asociații sectoriale sau profesionale • consilii ale competențelor sectoriale • organisme care oferă servicii de 
orientare, consiliere și informare profesională și servicii de ocupare a forței de muncă. Alianțele pentru educație și întreprinderi trebuie să cuprindă cel puțin 
4 țări participante la program, implicând cel puțin 8 parteneri cu drepturi depline. 

 Obiectivul programului: Promovarea inovării în învățământul superior, în educația și formarea profesională, în întreprinderi și în mediul socioeconomic mai 
larg. Aceasta include confruntarea cu provocări economice și societale, cum ar fi schimbările climatice, evoluția demografică, digitalizarea, inteligența artifi-
cială și schimbările rapide la nivelul ocupării forței de muncă, prin inovare socială și reziliență comunitară, precum și prin inovarea pe piața forței de muncă.  

 Activități eligibile: Alianțele pentru educație și întreprinderi reunesc întreprinderi și furnizori atât de învățământ superior, cât și de formare profesională 
pentru a lucra împreună în parteneriat. Operând într-un singur sector economic sau în mai multe sectoare economice diferite, acestea creează relații fiabile și 
sustenabile și își demonstrează caracterul inovator și transnațional în toate aspectele. Fiecare parteneriat trebuie să includă cel puțin o organizație EFP și o 
organizație de învățământ superior și poate aborda ambele domenii educaționale sau doar unul dintre ele. 

 Valoarea grantului: maxim 1 – 1,5 milioane eur 

 Contribuția beneficiarului: 20% 

 Termen limită: 7 septembrie 2021, 

 Informații suplimentare:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_ro 
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Centre de excelență profesională 
 
 Finanțator:  Comisia Europeană,  Programul Erasmus+.  Referință apel: ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE 

 Solicitanți eligibili: Furnizori de educație și formare profesională,  Întreprinderi, organizații reprezentative ale unei industrii sau 
ale unui sector,  Autorități naționale/regionale de calificare,  Institute de cercetare,  Agenții de inovare,  Autorități de dezvoltare 
regională 

 Obiectivul programului: Această acțiune sprijină înființarea și dezvoltarea progresivă a platformelor europene ale centrelor de 
excelență profesională, contribuind la strategiile de dezvoltare regională, la inovare și la specializarea inteligentă, precum și la 
platformele internaționale de colaborare. 

 Activități eligibile: Inițiativa privind centrele de excelență profesională (CoVEs, Centres of Vocational Excellence) definește o 
abordare ascendentă a excelenței, potrivit căreia instituțiile de educație și formare profesională (EFP) sunt capabile să adapteze 
rapid oferta de competențe la evoluția nevoilor economice și sociale. Inițiativa își propune să încurajeze platformele 
transnaționale de colaborare, care ar fi dificil de creat de statele membre izolate în absența stimulentelor, a sprijinului tehnic și a 
oportunităților de învățare reciprocă oferite de UE. Conceptul de excelență profesională propus se caracterizează printr-o 
abordare globală centrată pe cursant. 

 Valoarea grantului:  Valoarea maximă a grantului UE per proiect este de 4 milioane EUR. 

 Contribuția beneficiarului: 20% 

 Termen limită: 07.09.2021 

 Informații suplimentare:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-
2021_ro 
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Academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice 
 
 Finanțator:  Comisia Europeană,  Programul Erasmus+.  Referință apel: ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA 

 Solicitanți eligibili: Instituții de învățământ pedagogic pentru cadrele didactice, Ministere sau organisme publice similare responsabile cu politicile de 
învățământ școlar; Organisme publice și private responsabile cu elaborarea politicilor și ofertelor de învățământ pedagogic, precum și cu definirea 
standardelor pentru calificările cadrelor didactice; Asociații ale cadrelor didactice sau alți furnizori de învățământ pedagogic și de dezvoltare 
profesională continuă recunoscuți la nivel național; Autorități responsabile cu educația și formarea cadrelor didactice și cu supravegherea dezvoltării 
profesionale continue și a calificărilor acestora;  Școli care colaborează cu furnizorii de învățământ pedagogic pentru a permite formarea practică ca 
parte a învățământului pedagogic; Alte școli sau alte organizații (de exemplu ONG-uri, asociații ale cadrelor didactice) relevante pentru proiect. O 
academie Erasmus+ pentru cadrele didactice trebuie să cuprindă cel puțin 3 parteneri cu drepturi depline din minimum 3 țări participante la program 

 Obiectivul programului: Obiectivul general al acestei acțiuni este de a crea parteneriate europene între furnizorii de învățământ pedagogic pentru a 
înființa academii Erasmus+ pentru cadrele didactice care să dezvolte o perspectivă europeană și internațională în învățământul pedagogic. Aceste 
academii vor adopta multilingvismul și diversitatea culturală, vor dezvolta învățământul pedagogic în conformitate cu prioritățile politicii educaționale 
a UE și vor contribui la atingerea obiectivelor Spațiului european al educației. 

 Activități eligibile: Academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice vor veni în completarea altor activități desfășurate în vederea realizării Spațiului 
educației și vor contribui la transferul rezultatelor către procesul de elaborare a politicilor naționale și regionale și, în cele din urmă, către învățământul 
pedagogic și sprijinul pentru unitățile de învățământ. Academiile se vor baza pe inovațiile și pe practicile eficace existente la nivelul învățământului 
pedagogic național și al cooperării europene și le vor continua să le dezvolte. Se va acorda o atenție specială diseminării și exploatării practicilor eficace 
ale tuturor țărilor și furnizorilor de învățământ pedagogic, precum și asigurării feedbackului și a impactului și la nivel de politici. 

 Valoarea grantului:  Valoarea maximă a grantului UE per proiect este de 1,5 milioane EUR. 

 Contribuția beneficiarului: 20% 

 Termen limită: 07.09.2021 

 Informații suplimentare:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_ro 



    Apeluri de proiecte ÎNVĂȚĂMÂNT 

8 8 

Alianțe pentru cooperare sectorială în materie de competențe 
 
 Finanțator:  Comisia Europeană,  Programul Erasmus+.  Referință apel: ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT 

 Solicitanți eligibili: instituții de învățământ superior • furnizori de educație și formare profesională • rețele de furnizori de educație și formare 
profesională • întreprinderi mici și mijlocii sau mari (inclusiv întreprinderi sociale) • institute de cercetare • organizații neguvernamentale • organisme 
publice de nivel local, regional sau național • organizații active în domeniile educației, formării și tineretului • organisme de acreditare, certificare, 
recunoaștere sau calificare • camere de comerț, de industrie sau de muncă, camere de meserii • parteneri sociali europeni sau naționali • spitale sau 
alte instituții de îngrijire • autorități responsabile cu educația, formarea sau ocuparea forței de muncă la nivel regional sau național • servicii de 
ocupare a forței de muncă • birouri naționale de statistică • agenții de dezvoltare economică • asociații sectoriale sau profesionale • consilii ale 
competențelor sectoriale • organisme care oferă servicii de orientare, consiliere și informare profesională și servicii de ocupare a forței de muncă; 

 Obiectivul programului: Alianțele pentru cooperarea sectorială în materie de competențe vizează crearea de noi abordări strategice și cooperarea în 
vederea găsirii unor soluții concrete de dezvoltare a competențelor – atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu – în anumite sectoare economice 
sau în domenii care pun în aplicare o acțiune majoră a Agendei pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a 
echității sociale și a rezilienței, și anume Pactul privind competențele. 

 Activități eligibile: Propunerile trebuie să includă elaborarea de programe de formare profesională continuă pentru a răspunde nevoilor urgente în 
materie de competențe ale persoanelor în vârstă de muncă. Propunerile trebuie să includă și dezvoltarea profilurilor ocupaționale emergente și a 
calificărilor aferente, care trebuie să acopere nivelul superior și cel postliceal ale EFP (nivelurile 3-5 din CEC), precum și nivelurile terțiare (nivelurile 6-8 
din CEC). În plus, propunerile trebuie să includă elaborarea unor programe de învățământ de bază și a unor programe de educație și formare care să 
conducă la obținerea acestor calificări. 

 Valoarea grantului:  Valoarea maximă a grantului UE per proiect este de 4 milioane EUR. 

 Contribuția beneficiarului: 20% 

 Termen limită: 07.09.2021 

 Informații suplimentare:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_ro 


