
 

PROGRAMUL DE EDUCAŢIE, BURSE, UCENICIE ŞI ANTREPRENORIATUL 
TINERILOR ÎN ROMÂNIA 

FINANŢAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021 

APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE  2018  
 

PROIECTE ÎN DOMENIUL  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC 
(ÎPT) 

 

1. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROGRAM 

 

 1.1 SURSE DE FINANŢARE: Granturile SEE 2014-2021 şi Guvernul României  

 1.2 STATE DONATOARE (DS): Islanda, Liechtenstein, Norvegia   

 1.3 STAT BENEFICIAR: România  

 1.4 OPERATORUL DE PROGRAM (PO): Agenţia Naţională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)  

 1.5 SCOPUL PROGRAMULUI: Să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi 
sociale în Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor bilaterale între Statele 
Donatoare  şi România.  

 1.6 OBIECTIVUL GENERAL: Îmbunătăţirea calităţii învăţării la locul de 
muncă  

 1.7 ARIA DE SUPORT:  

 • Cooperarea consolidată între şcolile din ÎPT şi agenţii economici implicaţi în 
proiecte 
• Mobilitate cu scop de învăţare între România şi Statele Donatoare, facilitată 
pentru responsabilii de formare profesională (tutori de practică ai agenţilor 
economici şi profesori care predau discipline de specialitate în unităţile de 
învăţământ din ÎPT) 

1.8. BUGET TOTAL: 2087647 EURO (din care 1774500 Euro din partea Statelor 

Donatoare şi 313147 Euro din bugetul naţional)  

 

2. CARACTERISTICI SPECIFICE APELULUI PENTRU 
PROPUNERI DE PROIECTE ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
PROFESIONAL ŞI TEHNIC (ÎPT)  

Vă rugăm să citiţi acest document corelat cu Ghidul candidatilor 2018, care 
reprezintă o parte oficială a acestui Apel.   

http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2018_Fisiere_RO/VET/GUIDE_VET_2018_RO.pdf


 

2.1  BUGETUL ALOCAT PENTRU ACEST APEL : 420000 Euro 

Grantul minim alocat pentru un proiect este de 24000 euro, iar cel maxim este de 35000 
euro. 

2.2 TIPURI DE PROIECTE FINANŢABILE:  

Proiecte de cooperare şi mobilitate în domeniul ÎPT 

Principalul obiectiv al proiectelor în domeniul ÎPT este îmbunătăţirea calităţii învăţării 
la locul de muncă a elevilor, pentru o mai bună armonizare a abilităţilor lor cu cerinţele 
pieţei muncii, prin facilitarea schimbului de experienţă între instituţii din Învăţământul 
Profesional şi Tehnic (ÎPT) şi agenţii economici parteneri ai acestora cu instituţii 
similare din Statele Donatoare. (pentru mai multe detalii consultaţi Ghidul candidaţilor 
2018, publicat pe www.eea4edu.ro ). 

NB:  În procesul de selecţie, candidaturile depuse de şcoli din Învăţământul Profesional 
şi Tehnic situate în mediul rural şi/sau în zone dezavantajate, şcolile speciale din ÎPT şi 
cele care au cel puţin 10% elevi de etnie romă vor fi considerate prioritare  şi vor primi 
puncte suplimentare (10 puncte pentru fiecare categorie).    

 

2.3 CINE POATE CANDIDA 
 

Candidaţii trebuie să fie unităţi de învăţământ din Învăţământul Profesional şi Tehnic. 

 

2.4 CO-FINANŢARE 
 

Grantul va acoperi 100% costurile eligibile.  

 
2.5 DOCUMENTELE CANDIDATURII: 

 

2.5.1 Formularul de candidatură şi anexele relevante pentru acest tip de 
proiect:  

Formularul de candidatură 

Proiecte în domeniul ÎPT Click aici 

Anexele candidaturilor (obligatorii):  

a) Copie a acordului inter-instituţional (bilateral) între candidat şi agentul economic 
partener în proiect privind stagiile de practică ale elevilor la agentul economic (la locul de 
muncă).  

b) Declaraţia de onoare a reprezentantului legal al instituţiei candidate (acest document va 
fi tipărit, semnat, ştampilat-dacă este cazul, scanat şi ataşat formularului de candidatură). 

http://www.eea4edu.ro/
http://www.eea4edu.ro/apel_vet2018/
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2018_Fisiere_RO/VET/Declaratia_de_onoare_2018-RO.pdf


c) Copie a scrisorii de intenţie a instituţiei gazdă din Statul Donator, confirmând 
disponibilitatea de a găzdui vizita de studiu. 

d) Tabelul cu bugetul detaliat. 

Dacă instituţia candidată nu este publică, pe lângă documentele menţionate la punctul 2.5.1, 
trebuie deasemenea ataşate formularului de candidatură documentele menţionate la 
punctele 2.5.2 şi  2.5.3.  

2.5.2 Numai pentru instituţiile private din România: copie după Certificatul de 
înregistrare în Registrul Comerţului şi la Ministerul Finanţelor Publice; 

2.5.3  Numai pentru instituţiile private din România: Certificatul de atestare fiscală  
care să pună în evidenţă faptul că instituţia nu are datorii la bugetul de stat.  

 
2.6 CUM SE CANDIDEAZĂ? 

Formularul de candidatură completat în limba română trebuie trimis electronic la adresa: 
proiecte@eea4edu.ro . Vor fi ataşate e-mail-ului prin care se trimite formularul de 
candidatură toate anexele obligatorii. 

 
 

2.7 TERMENUL LIMITĂ: 11.05.2018 nu mai târziu de ora 22.00  
 

Orice candidatură trimisă după termenul menţionat anterior va fi declarată 
ineligibilă.  

 

2.8 CONFIRMAREA DE PRIMIRE: 

După depunerea candidaturii, candidatul va primi în mod automat o confirmare de 
primire.  

 

2.9  PUBLICAREA REZULTATELOR PROCESULUI DE SELECŢIE :  

 

Rezultatele vor fi publicate pe website-ul  www.eea4edu.ro  ,  nu mai târziu de 30.06.2018.  

 

2.10 REFERITOR LA DUBLA FINANŢARE:  

 

În conformitate cu principiile unui management financiar corect, dubla finanţare este strict 
interzisă. 

Astfel, costurile aceleiaşi activităţi 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. 

http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2018_Fisiere_RO/VET/Tabel-bugetar-VET.xlsx
mailto:proiecte@eea4edu.ro
http://www.eea4edu.ro/


De asemenea, în cazul în care vor fi identificate candidaturi identice (în conţinut) sau 
candidaturi care conţin paragrafe similare sau identice cu alte candidaturi (indiferent dacă sunt 
prezentate la acelaşi termen limită sau nu şi indiferent dacă sunt prezentate de acelaşi candidat 
sau de diferiţi candidaţi, pentru Programul de granturi SEE 2014-2021 sau pentru un alt 
program administrat de ANPCDEFP), aceste candidaturi 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 la ANPCDEFP toate sumele 
deja primite pentru implementarea proiectului. 

 

11. ALTE INFORMAŢII:  
 
Puteţi găsi în Ghidul candidaţilor 2018 toate detaliile necesare privind activităţile şi participanţii 
eligibili, durata proiectelor/activităţilor, nivelul granturilor alocate în funcţie de diferitele tipuri 
de activităţi, tipurile de finanţare, criteriile de evaluare şi cerinţele de raportare. Vă 
recomandăm cu tărie citirea cu atenţie, înainte de depunerea candidaturii, a acestui ghid şi a 
documentelor care constituie baza legală a programului: 
 

• Regulamentul privind implementarea granturilor SEE 2014 – 2021 şi Anexa 3 
privind solicitările de informare şi comunicare    
  

• Memorandumul de Înţelegere între Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul 
României privind implementarea Mecanismului Financiar al SEE 20104 - 2021   

 

• Ghidul pentru programele educaţionale – reguli pentru stabilirea şi implementarea 
programelor ce se încadrează în aria nr. 3 a programului “Educaţie, burse, ucenicie 
şi antreprenoriatul tinerilor”  

 

• Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor 
externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic 
European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 

 
În toate etapele proiectelor privind candidarea, selecţia şi implementarea, puteţi contacta 
următorii experţi tehnici: 

 

olivia.jidveian@anpcdefp.ro 

radu.stoika@anpcdefp.ro 

 

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
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:olivia.jidveian@anpcdefp.ro
mailto:radu.stoika@anpcdefp.ro
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