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Programul SEE 2014-2021…pe scurt

OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea capitalului uman şi a bazei de cuno ştin ţe în România 

SURSE DE FINANŢARE Mecanismul financiar SEE 2014-2021  şi Guvernul României

OPERATOR DE PROGRAM Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei
şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) 

PARTENERI DE PROGRAM Centrul Norvegian pentru Cooperare Internaţională în Educaţie - SIU şi
DIN STATELE DONATOARE Agenţia Naţională pentru Afaceri Internaţionale - AIBA.
STATELE DONATOARE Norvegia, Islanda, Liechtenstein 

STATUL BENEFICIAR România

ALTE STATE BENEFICIARE 
(cu posibili parteneri pt
proiectele de cooperare)

BG, CY, CZ, EE, GR, HR, HU, LV, LT, MT, PL, PT, SK, SI 

BUGET TOTAL 14 117 647 EURO (din care 12 000 000 Euro de la Statele Donatoare  
şi 2 117 647 Euro din bugetul naţional) 



Proiecte de mobilitate 

www.eea4edu.ro



Proiecte de mobilitate in invatamantul universitar

Scop Tinte
Îmbunătăţirea abilităţilor şi compentenţelor studenţilor

şi personalului din învăţământul superior 
600 studenţi participă în mobilităţi, din care 70 studenţi
masteranzi care sunt implicaţi în proiecte in Programul

SEE de Cercetare
400 persoane din personalul academic şi neacademic400 persoane din personalul academic şi neacademic

participă în mobilităţi
Acorduri inter-institutionale

Acordurile valabile deja semnate pentru Programul
Erasmus+ pot fi utilizate

Noi acorduri – utilizati modelul publicat in cadrul
Ghidului Aplicantului 2017

Mobilitati intre Romania si Tarile Donatoare*

*Universităţi elveţiene cu studenţi, cetăţeni ai statului Liechtenstein (mobilitati incoming)



1.Mobilitati studenti:

a)Mobilitati de studiu: 3 -12 luni in străinătate la o instituţie de învăţământ superior parteneră

O perioadă de studiu în străinătate poate include şi o perioadă de practică. Pentru mobilitatea de 
studiu, studenţii trebuie să fie înscrişi cel puţin în cel de-al 2-lea an al primului ciclu

Tipuri de mobilitati intre Romania si Statele Donatoare

Proiecte de mobilitate in invatamantul universitar

b) Mobilitati de practica (plasament): 2-12 luni într-o întreprindere sau alta organizatie
(incluzand universitatile)

Beneficiari: studenti inmatriculati in cele 3 cicluri de studii (licenta, masterat sau doctorat). 
Proaspăt absolvenţii pot participa imediat într-o mobilitate de practică cu condiţia ca aceştia să 
fie selectaţi în timpul ultimului an de studii si să îşi desfăşoare mobilitatea în cel mult un an de 
la data absolvirii. 



Proiecte de mobilitate in invatamantul universitar
2. Mobilitati pentru personal:

a)Mobilitati de predare: o perioada intre 2 zile si 2 saptamani (excluzand zilele de calatorie) in cadrul
unei universitati dintr-un stat donator si invers. Durata minima de predare 8 ore de predare/saptamana.

b) Mobilitati de formare: o perioada intre 2 zile si 2 saptamani (excluzand zilele de calatorie) in vederea
dezvoltarii profesionale a personalului (academic /administrativ) la vizite de studiu, job shadowing,
grupuri de lucru, seminarii, cursuri de formare.grupuri de lucru, seminarii, cursuri de formare.

3. Suport organizational : destinat organizarii mobilitatilor de studenti si personal (academic / 
neacademic)

* Sprijinul pentru studentii si personalul cu nevoi speciale poate fi acordat numai dupa ce aceste
persoane au fost selectate pentru derularea unei mobilitati. Procedura de alocare este disponibila in
Ghidul Aplicantului 2017.



Proiecte de mobilitate in invatamantul universitar

Candidatura este alcatuita din:

a) Formularul de candidatura

b) Copiile tututor acordurilor bilaterale incheiate cu institutiile partenere (aferente 
fluxurilor solicitate)

c) Tabel cu bugetul detaliat solicitat

APLICATIA (online la adresa: app.eea4edu.ro)

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

+

doar in cazul institutiilor ne-publice:

e) Copia inregistrarii la Ministerul Finantelor Publice /Registrul Comertului

f) Certificatul de atestare fiscal (eliberat de ANAF), valabil al momentul candidaturii din care 
sa rezulte ca institutia nu figureaza cu obligatii fiscal/bugetare restante

g) Copia ultimului bilant depus la MFP (daca finantarea solicitata depaseste 60000 Euro).



Proiecte de mobilitate in invatamantul universitar

Transport (cost unitar) Distanta intre 10-99 km:  20 EUR / participant 
Distanta intre 100-499 km:  180EUR / participant 
Distanta intre 500-1999 km:  275 EUR / participant 
Distanta intre 2000-2999 km: 360 EUR/ participant 
Distanta intre 3000-3999 km: 530 EUR/ participant 
Distanta intre 4000-7999 km:  820 EUR/participant

Sprijin individual studenti
(cost unitar)

Mobilitati din RO in DS   1200 € /luna
Mobilitati din DS in RO   1000 € /luna

Capitole bugetare

(cost unitar) Mobilitati din DS in RO   1000 € /luna
Sprijin individual personal
(didactic si ne-didactic) (cost unitar)

Mobilitati din RO in DS    250 € /zi
1250 € / 1 saptamana
2200 € / 2 saptamani

Mobilitati din DS in RO    150 € /zi
750 € / 1 saptamana
1250 € / 2 saptamani

Sprijin organizational (cost unitar) 150 € /participant pt organizatia care trimite participant
200 € / participant pt organizatia gazda

Sprijin pentru nevoi speciale
(cost real)

Pot fi solicitate costuri adiţionale pentru transport/subzistenţă, 
inclusiv costuri pentru o persoană însoţitoare



Proiecte de mobilitate in invatamantul universitar

APEL I 05.02.2018 ora 22.00

APEL II estim. II-a jumatate a anului 2018
APEL III estim. II-a jumatate a anului 2019
APEL IV estim. II-a jumatate a anului 2020
APEL V estim. II-a jumatate a anului 2021

APELURI LA PROPUNERI 

APEL V estim. II-a jumatate a anului 2021
APEL VI estim. II-a jumatate a anului 2022

Buget disponibil / apel estim. : 1.000.000 Euro (Apel VI: 500.000 Euro)

Durata unui Proiect de mobilitate: 16 luni

Buget /proiect: min 1500 – maxim 500000 Euro

Pentru Apelul I - perioada de activitati: 01.06.2018 to 30.09.2019 



Proiecte de cooperare

www.eea4edu.ro



Proiecte de cooperare 

Scop Tinte
Consolidarea cooperării instituţionale, bazate pe

nevoile comune, în domeniul învăţământului
universitar

- 20 evenimente organizate în comun (programe
intensive, seminarii, workshop-uri, conferinţe, cursuri
de training etc.)   
- 5 articole ştiinţifice elaborare în comun şi transmise
spre evalaure revistelor de specialitate
- 20 produse intelectuale dezvoltate în comun
- 500 participanţi (studenţi şi personal) la evenimente- 500 participanţi (studenţi şi personal) la evenimente
comune

Tipuri de proiecte

Proiecte de cooperare strategică, care urmăresc
să modernizeze sau să introducă elemente inovatoare

în curriculum  (cu produse intelectuale) 

Proiecte de cooperare de mici dimensiuni care
urmaresc schimbul de bune practici (fără produse 

intelectuale) 
Parteneri eligibili

Entităţi juridice stabilite în statele donatoare (SD) şi /sau  statele beneficiare (SB)
Instituţii VET din Elveţia care au un acord specific  de cooperare cu Liechtenstein.



Proiecte de cooperare 
Tipuri de activitati

Proiectele de cooperare pot dezvolta:

Curriculumuri, resurse educaţionale deschise, noi
intrumente IT de  predare/învăţare sau evaluare, 
analize, studii, noi metodologii, recomandări de 
politici etc.     
Module/programe integrate sau realizate în comun

Mobilităţi de scurta durata, daca sunt relevante
pentru atingerea obiectivelor proiectului:  
Întâlniri de management de proiect (max 4 pt
proiectele >12 luni si max 2 pt proiectele <12 luni)

Mobilităţi pe termen scurt pentru studen ţi ( min 
5 zile – max.30 de zile de activitate)Module/programe integrate sau realizate în comun

pentru studenţi
Programe de studii sau module de formare
continuă pentru profesionişti

NB: în cazul proiectelor cu produse intelectuale, 
este recomandată organizarea „evenimentelor de 
multiplicare” pentru diseminarea şi transferul
rezultatelor proiectului. 

5 zile – max.30 de zile de activitate)

Programe intensive de studiu (“Şcoli de var ă”)  
(min 5 zile – max.30 de zile de activitate). Pentru
staff durata este min 1 zi -30 de zile.
Evenimente comune de formare pe termen
scurt a personalului ( min 3 zile –max 30 de zile
de activitate)



Proiecte de cooperare

Candidatura este alcatuita din:

a) Formularul de candidatura

b) Tabel cu bugetul detaliat solicitat

c) Diagrama de activitati

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

APLICATIA (online la adresa: app.eea4edu.ro)

stampilat, scanat  şi încărcat)

e) In cazul unui partener VET din Elvetia, copia acordului de cooperare cu Liechtenstein 

+
doar in cazul institutiilor ne-publice:

f) Copia inregistrarii la Ministerul Finantelor Publice /Registrul Comertului

g) Certificatul de atestare fiscal (eliberat de ANAF), valabil al momentul candidaturii din care sa rezulte ca 
institutia nu figureaza cu obligatii fiscal/bugetare restante

h) Copia ultimului bilant depus la MFP (daca finantarea solicitata depaseste 60000 Euro).



Proiecte de cooperare

Managementul şi implementarea
proiectului (cost unitar)

Organizaţia coordonatoare: 500 €/luna
Organizaţia parteneră: 250 €/luna

Transport
(cost unitar)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 

Distanta intre 10-99 km:  20 € / participant 
Distanta intre 100-499 km:  180 €/ participant 
Distanta intre 500-1999 km:  275 € / participant 
Distanta intre 2000-2999 km: 360 €/ participant 
Distanta intre 3000-3999 km: 530 €/ participant 

Capitole bugetare

Distanta intre 3000-3999 km: 530 €/ participant 
Distanta intre 4000-7999 km:  820 €/participant

Sprijin individual studenti
(cost unitar)

Pana la 14 zile: 58 €/student/zi de activitate + intre 15 -30 de 
zile 42 € /student/zi de activitate

Sprijin individual personal
(didactic si ne-didactic) (cost unitar)

Pana la 14 zile: 106 €/participant/zi de activitate + intre 15 -
30 de zile 74 € /participant/zi de activitate

Sprijin pentru nevoi speciale
(cost real)

100% din costurile reale, dovedite ca fiind necesare pentru 
susţinerea participării persoanelor cu nevoi speciale. 



Proiecte de cooperare

Produse intelectuale (doar in cazul
proiectelor de cooperare strategica) 
cost unitar

Capitole bugetare

 Manager 
Teacher/Trainer/ 

Researcher/ 
Technician 

Administrative 
staff 

 B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 

Liechtenstein, 
Norway 

294 241 190 157 

Iceland 280 214 162 131 

Czech Republic, 
Greece, Cyprus, 

164 137 102 78 

Evenimente de multiplicare
(doar in cazul proiectelor de cooperare
strategica) cost unitar

100 Euro/participant din ţara care găzduieşte evenimentul
200 Euro/participant din altă ţară 

Costuri excep ţionale (cost real) 100% din costurile reale (aprobate de OP)

Greece, Cyprus, 
Malta, Portugal, 

Slovenia 

164 137 102 78 

 Bulgaria, Estonia, 
Croatia, Latvia, 

Lithuania, 
Hungary, Poland, 

Romania, Slovakia 

88 74 55 39 

 



Proiecte de cooperare

APEL I 27.04.2018, ora 22.00 

APEL II estim. II-a jumatate a anului 2018
APEL III estim. II-a jumatate a anului 2019
APEL IV estim. II-a jumatate a anului 2020
APEL V estim. II-a jumatate a anului 2021

APELURI LA PROPUNERI 

APEL V estim. II-a jumatate a anului 2021

Buget disponibil / apel estim. : 570.000 Euro

Durata unui Proiect de cooperare: 6-24 luni

Buget /proiect: min 20000 – maxim 200000 Euro

Pentru Apelul I – proiectele pot incepe: 01.09.2018 – 31.12.2018 



Proiecte de cooperare 

• Parteneriatul trebuie format din minim 2 institutii ( aplicantul din RO si o institutie partenera 
dintr-un stat donator)

• Aplicantul va fi o universitate din RO cu ECHE, in timp ce partnerii pot fi: universitati
acreditate, companii, institute de cercetare, parteneri sociali, ONG-uri din Statele donatoare
sau beneficiare.

• Fiecare proiect va dezvolta propriul website / pagina web in vederea unei diseminari adecvate a 

De retinut: 

• Fiecare proiect va dezvolta propriul website / pagina web in vederea unei diseminari adecvate a 
activitatilor si produselor proiectului;

• Realizarea unei publicatii in comun cu partenerii proiectului este obligatorie indiferent de tipul 
de proiect realizat;

• Organizarea a cel putin un eveniment (program intensiv, seminar, grup de lucru, conferinta, 
etc) cu participarea tuturor partenerilor, este obligatorie. 

• Toate activitatile vor avea loc numai in tarile in care isi au sediul partenerii din proiect.  



Proiecte de cooperare 

Proiectele care se vor adresa: 

a) Incluziunii Sociale a grupurilor vulnerabile (incluzând populaţia de etnie roma), 

b) Democraţiei si Cetăţeniei Active sau 

c) îşi propun să realizeze o sinergie cu Programele Cercetare, Dezvoltarea afacerilor, Inovare şi 
Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Energie Regenerabilă, Eficienţă Energetică sau Securitate 

De retinut: 

Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Energie Regenerabilă, Eficienţă Energetică sau Securitate 
Energetică 

vor fi încurajate prin acordarea în cadrul evaluarii a unor puncte de prioritate (maxim 10 puncte 
acordate pentru fiecare prioritate a, b sau c). 



VIZITE PREGATITOARE
Aplicanţii eligibili sunt:
• Universităţile acreditate din România care deţin

Carta Erasmus pentru Învăţământul Superior
(ECHE) aprobată de Comisia Europeană;
• Universitati acreditate din Statele Donatoare

• Inspectoratele Şcolare Judeţene, Casele Corpului
Didactic, Centrele Judeţene pentru Resurse şi
Asistenţă Educaţională;
• şcolile profesionale şi tehnice (VET) din România;
• orice entitate publică sau privată din statele
donatoare (SD) cu un potenţial interes într-o
cooperare cu un aplicant român eligibil, pentru
toate tipurile de proiecte.



VIZITE PREGATITOARE
Tipuri de activităţi în proiecte:

- vizitarea unuia sau a mai multor parteneri 
sau instituţii gazdă 
- participarea la un „ seminar de contact“ 
pentru identificarea de potenţiali parteneri

Costuri:
Sprijin individual (cost unitar):
• 200 Euro/zi pentru vizita în instituţii din SD 
• 150 Euro/ pentru vizita în instituţii din 
România
Transport: idem conditii mobilitati&cooperare
Costuri cu nevoi speciale

pentru identificarea de potenţiali parteneri

Durata vizitei:

Durata minimă: 1 zi de activitate, durata
maximă: 5 zile de activitate (+max 2 zile de 
transport daca este cazul)

Costuri cu nevoi speciale

Termen limita: Apel deschis 30.06.2022 
ora 22.00
Aplicatia online se transmite cu min. 4 
saptamani inainte de vizita
Buget alocat Apelului: 50000 Euro*
*initial



Documente de referinta

•Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021

•Memorandumul de înţelegere dintre Norvegia, Islanda, Liechtenstein  şi Guvernul 
României privind Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

•Ordonanţa Guvernului nr. 34/2017 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, 
implementarea  şi gestionarea sprijinului financiar acordat României prin 
Mecanismul Financiar SEE  şi Norvegia 2014-2021

•Ghidul privind programele educaţionale - Reguli pentru stabilirea  şi implementarea 
programelor care se încadrează în aria programului 3 "Educaţie, burse, ucenici  şi 
antreprenoriat pentru tineri" (varianta in limba engleza)



www.eea4edu.rowww.eea4edu.ro



Va multumesc pentru atentie!
WEB:            www.eea4edu.ro

FACEBOOK: EEA.Grants.Romania

E-MAIL:        radu.stoika@anpcdefp.ro

madlena.nen@anpcdefp.romadlena.nen@anpcdefp.ro


