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PROGRAMUL „EDUCAŢIE, BURSE, UCENICIE  ŞI ANTREPRENORIATUL 

TINERILOR” ÎN ROMÂNIA 
 

FINANŢAT PRIN GRANTURILE  SEE - MECANISMUL FINANCIAR 2 0 14 -20 2 1 
 

APEL LA PROPUNERI –  2 0 18  (run da 2 )  
PROIECTE DE COOPERARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR 

 
INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROGRAM 

 

1. SURSE DE FINANŢARE: Mecanismul financiar SEE 2014-2021  şi Guvernul României  
2. STATELE DONATOARE: Norvegia, Islanda, Liechtenstein   
3. STATUL BENEFICIAR: România  
4. OPERATOR DE PROGRAM: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educaţiei  şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) 
5. PARTENERI DE PROGRAM DIN STATELE DONATOARE: Agenţia Norvegiană pentru 

Cooperare Internaţională şi Imbunătăţirea Calitaţii in Învăţământul Universitar (DIKU)  şi 
Agenţia Naţională pentru Afaceri Internaţionale - AIBA. 

6. DOMENIUL DE APLICARE: Programul contribuie la reducerea disparităţilor economice  şi 
sociale în Spaţiul Economic European (SEE)  şi consolidarea relaţiilor bilaterale dintre statele 
SEE  şi România. 

7. OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea capitalului uman şi a bazei de cunoştinţe în România  
8 .   DOMENII DE SPRIJIN :  

− Cooperare  şi parteneriate între educaţie  şi lumea muncii  

− Mobilităţi de învăţare de scurtă durată a studenţilor  şi a personalului între Statele 
Donatoare şi Statele Beneficiare  

− Îmbunătățirea calității și relevanței educației și formării  
− Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 

9. CADRUL GENERAL AL REZULTATELOR PROGRAMULUI poate fi consultat aici. 

10 . BUGETUL TOTAL: 14  117 6 4 7 EUR (din  care  12  0 0 0  0 0 0  Euro  de  la State le  
Donatoare  şi  2  117 6 4 7 Euro  din  buge tu l n aţio n al)  

 

CARACTERISTICI ALE APELULUI LA PROPUNERI DE PROIECTE  DE COOPERARE 
ÎN ÎNVĂ ŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR,  ANUL 2 0 18  (run da 2 ) : 

 

Vă rugăm să citiţi acest document în legătură cu Ghidul Candidaţilor 2018 ( run da 2 ) , care este 
parte integrantă a acestui apel (varianta în limba engleză). 

 

http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2018/10/ESAYEP_indicators.pdf
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2018/10/COOP_HE_R2/GUIDE_HE_Coop_2018__R2_EN.pdf
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1. BUGETUL ALOCAT AFERENT APELULUI : 58 0  16 8  EUR   
Grantul  minim alocat pentru un proiect este de 20  000 Euro, iar grantul maxim alocat este de 
200000 Euro.  

          
2 . TIPURI DE PROIECTE CARE VOR FI FINANŢATE:  

- Pro ie cte  de  Co o pe rare  Strate gică    

- Pro ie cte  de  Co o pe rare  de  m ici d im e n s iun i 

Obiectivul principal al proiectelor de cooperare în învăţământul universitar îl reprezintă 
modernizarea / innovarea curriculumului, schimbul de bune practici în ceea ce privesc metodele de 
predare şi organizarea de mobilitati de scurtă durată pentru studenţi şi cadrele didactice. 

NB: Pro ie cte le  care  s e  vo r adre sa: a)  In cluziun ii So ciale  a grupurilo r vuln e rabile  
(incluzând populaţia de etnie roma),  b)  Democraţiei si Cetăţeniei Active  sau  c)  îşi 
propun să realizeze o sinergie cu pro ie cte  apro bate  in  cadrul Pro gram e lor: Ce rce tare , 
De zvo ltare a aface rilor, In o vare  şi Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Energie Regenerabilă, 
Eficienţă Energetică sau Securitate Energetică vo r fi în curajate  prin  aco rdarea în  
cadrul e valuarii a  uno r pun cte  de  prio ritate  (m axim  10  puncte  aco rdate  pe n tru  fiecare  
prio ritate  a, b sau  c) .  Pun cte le  de  prio ritate  n u  vo r fi aco rdate  de cat in  cazu l in  care  
pro ie ctu l a o btin ut pun ctaju l m in im . Pentru mai multe detalii, consultaţi  Ghidul 
Candidaţilor 2018 (runda 2).   

 

3 . REZULTATELE PROIECTELOR 
Proiectele depuse in cadrul acestui Apel la Propuneri vor contribui la atingerea 

rezultatelor directe (output I.I) si indirecte (outcome I) din cadru l ge n e ral al re zu ltate lo r 
pro ie cte lo r. 

 
4 . CINE POATE CANDIDA  

 

Pentru Proiectele de Cooperare Strategică şi pentru Proiectele de Cooperare de mici dimensiuni, 
solicitanţii trebuie să fie instituţii de învăţământ universitar (universităţi) din România acreditate,  
care deţin o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Universitar (ECHE). 

 

5.  COFINANŢARE  
 

Pentru proiectele de cooperare în învăţământul universitar, grantul va acoperi 100% din costurile 
eligibile. 

 

6 . DOCUMENTE NECESARE CANDIDATURII 

Formularul de candidatură şi anexele relevante 

 

 

http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2018/10/COOP_HE_R2/GUIDE_HE_Coop_2018__R2_EN.pdf
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2018/10/COOP_HE_R2/GUIDE_HE_Coop_2018__R2_EN.pdf
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2018/10/ESAYEP_indicators.pdf
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2018/10/ESAYEP_indicators.pdf
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Formularul de candidatură 
Fişa de 

ve rificare  a 
eligibilităţii 

Fişa de evaluare 
calitativă 

Pro ie cte  de  co o pe rare  
în învăţământul 

un ive rs itar 
Click aici Descarcă Descarcă 

6 .1  An e xe le  candidaturii unui proiect de cooperare în învăţământul universitar:  

a) Tabelul cu bugetul detaliat solicitat; 

b) Diagrama de activităţi; 

c) Declaraţia de onoare a reprezentantului legal al instituţiei solicitante (acest document va fi tipărit, 
semnat, stampilat, scanat şi încărcat). 

d) În cazul existenţei unui partener VET din Elveţia, co pia aco rdulu i de  co o perare  cu  
Liechte n ste in . 

În cazul în care solicitantul este o instituţie non-publică, documentele menţionate la punctele 6.2, 
6.3  şi 6.4 trebuie anexate la candidatură, pe lângă documentele menţionate la punctul 6.1. 
 
6 .2 Numai pentru candidaţii care nu sunt instituţii publice: copia înregistrării în Registrul 
Comerţului  şi la Ministerul Finanţelor Publice; 
6 .3  Num ai pe n tru  in stituţiile care nu sunt instituţii  publice : certificatul fiscal, care dovedeşte 
lipsa datoriilor neplătite faţă de bugetul de stat; 
6 .4 Numai pentru instituţiile care nu sunt institutii publice şi dacă finanţarea solicitată 
e s te  m ai m are  de  6 0 .0 0 0  Euro : copie a celei mai recente situaţii financiare anuale (bilanţ) 
transmise Ministerului Finanţelor Publice. 

 

7. CUM SE CANDIDEAZĂ? 
 

Candidatura completată, în limba engleză, trebuie trimisă o n lin e  utilizând instrumentul de aplicare 
disponibil la adresa www.eea4edu.ro. Anexele obligatorii vor fi încărcate. 
 

8 . TERMEN LIMITĂ:   30 .0 1.20 19 , o ra 13 .0 0  (o ra Ro m ân ie i)  
 
Orice candidatură trimisă după data şi ora menţionată va fi declarată neeligibilă. 
 

9 . CONFIRMAREA PRIMIRII CANDIDATURII  

După depunerea online a cererii, solicitantul va primi o confirmare automată. 

 

10 .  PUBLICAREA REZULTATELOR SELECTIEI  
 

Rezultatele vor fi publicate pe site-ul www.eea4edu.ro,  până la data de 01.04.2019.  

http://app.eea4edu.ro/users/login
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2018/10/COOP_HE_R2/Eligibility_check_COOP_EEA_2018_r_2.pdf
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2018_Fisiere_EN/2018_QA_COOP_Form.pdf
http://www.eea4edu.ro/
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11. ATENŢIONARE PRIVIND DUBLA FINANŢARE  
 

În conformitate cu principiile unui management financiar corect, dubla finanţare este strict interzisă. 
Astfel, costurile pentru aceea şi activitate nu pot fi acoperite din două surse diferite de finanţare, cu 
excepţia cazului în care complementaritatea poate fi clar dovedită. 
Finanţarea pentru acelaşi proiect nu poate fi acordată de mai multe ori. 
De asemenea, în cazul în  care aplicaţiile identice (în conţinut) vor fi identificate sau dacă aplicaţiile 
vor con ţine paragrafe similare sau identice cu alte aplicaţii (indiferent dacă sunt depuse  la  acelaşi 
termen limită sau nu  şi indiferent dacă sunt depuse  de acelaşi candidat sau de diferiţi candidaţi, 
pentru programul de granturi SEE sau pentru un alt program administrat de ANPCDEFP), aceste 
cereri vor fi respinse. 
 
În cazul în care se constată dubla finanţare după ce candidaturile respective au fost deja aprobate  şi 
finanţate, beneficiarii de granturi vor trebui să returneze  ANPCDEFP toate sumele deja primite 
pentru implementarea proiectului. 

 

12 . ALTE INFORMAŢII 
 

Vă rugăm să studiaţi toate detaliile necesare privind activităţile eligibile, durata proiectelor /  
activităţilor, nivelul granturilor alocate în funcţie de diferite tipuri de activităţi, tipurile de finanţare, 
criteriile de evaluare şi raportarea din  Ghidul Candidaţilor 2018 (runda 2). Vă recomandăm cu 
tărie citirea cu atenţie a acestui document înainte depunerea unei candidaturi, împreună cu 
documentele care constituie baza legală: 
 
 

• Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar al SEE 2014 –  2021 şi 
Anexa 3 privind cerinţele de informare şi comunicare;  

• Memorandumul de Înţelegere între Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul 
României  privind Mecanismul  Financiar  SEE  2014-2021;  

• Ghidul pentru Programe Educaţionale –  reguli pentru stabilirea şi implementarea 
programelor din aria „Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor”; 

• Ordonanţa de Guvern nr. 34/2017 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, 
implementarea şi managementul sprijinului financiar acordat României prin 
Mecanismul Financiar SEE şi Norvegian 2014-2021. 

  
 
În timpul etapelor de aplicare, selecţie  şi implementare, puteţi contacta următorii experţi tehnici: 
 
radu .s to ika@an pcde fp.ro  
 
m adle n a.n e n @anpcde fp.ro  
 
raluca.bo ldan @an pcde fp.ro   

http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2018/10/COOP_HE_R2/GUIDE_HE_Coop_2018__R2_EN.pdf
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes/EEA-Grants-2014-2021
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes/EEA-Grants-2014-2021
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Memoranda-of-Understanding-with-beneficiary-countries/Romania
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Memoranda-of-Understanding-with-beneficiary-countries/Romania
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Guidelines-mandates-and-strategy/EEA-and-Norway-Grants-2014-2021/Guideline-for-Educational-Programmes2
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Guidelines-mandates-and-strategy/EEA-and-Norway-Grants-2014-2021/Guideline-for-Educational-Programmes2
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/138438/OUG+34.2017.pdf/f5787966-41b3-4cfd-bc9b-0b001f195382
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/138438/OUG+34.2017.pdf/f5787966-41b3-4cfd-bc9b-0b001f195382
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/138438/OUG+34.2017.pdf/f5787966-41b3-4cfd-bc9b-0b001f195382
mailto:radu.stoika@anpcdefp.ro
mailto:madlena.nen@anpcdefp.ro
mailto:raluca.boldan@anpcdefp.ro
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