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PROGRAMUL „EDUCAŢIE, BURSE, UCENICIE  ŞI ANTREPRENORIATUL 
TINERILOR” ÎN ROMÂNIA 

 
FINANŢAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021 

 
APEL LA  PROPUNERI DE PROIECTE DE 

MOBILITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 
2020 

 
 
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 Agen 
ţia Naţională pentru Afaceri Internaţionale - AIBA. 
6. DOMENIUL DE APLICARE A PROGRAMULUI: Contribuţie la reducerea disparităţilor 
economice  şi sociale în Spaţiul Economic European (SEE)  şi consolidarea relaţiilor bilaterale 
dintre statele SEE  şi România. 
7. OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor studenţilor şi 
personalului din învăţământul superior 
8. DOMENII DE SPRIJIN: 

-Stimularea  mobilităţii de învăţare a studenţilor  şi a personalului între România  şi Statele 
Donatoare 
-Cooperare  şi parteneriate între educaţie şi lumea muncii 
9. CADRUL GENERAL AL REZULTATELOR PROGRAMULUI poate fi consultat aici 
 
10. BUGETUL TOTAL: 14 117 647 EURO (din care 12 000 000 Euro de la Statele 
Donatoare   şi 2 117 647 Euro din bugetul naţional) 
 
CARACTERISTICI ALE APELULUI LA PROPUNERI DE PROIECTE  DE 
MOBILITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR, ANUL 2020: 
Vă rugăm să citiţi acest document în legătură cuGhidul Candidatilor 2020, care este  parte 
integrantă a acestui apel (varianta în limba engleza). 
 
1 . BUGET ALOCAT: 1 000 000 Euro 

http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2018/10/ESAYEP_indicators.pdf
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Grantul  minim alocat pentru un proiect este de 1500 Euro, iar grantul maxim alocat este de 
500000 Euro. 
2. TIPURI DE PROIECTE CARE VOR FI FINANŢATE: 
PROIECTE DE MOBILITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 
 
Obiectivul principal al proiectelor de mobilitate în învăţământul superior este îmbunătăţirea  
competenţelor studenţilor şi personalului din învăţământul superior, prin 
creşterea mobilităţii studenţilor  şi a personalului între România  şi DS. 
  (pentru mai multe detalii, consultaţi Ghidul Candidatilor 2020, publicat pe www.eea4edu.ro ) 
 
Sinergii 
 
Universitățile din România pot include în candidatură şi mobilitățile studenţilor masteranzi 
implicaţi în cadrul Proiectelor Colaborative de Cercetare finanţate prin Granturile SEE               
2014-2021. Aceste mobilităţi vor putea fi finanţate doar în cazul în care acel proiect a fost aprobat 
de Operatorul de Program relevant. 
 
Priorităţi 
 
În procesul de selecţie, instituţiile de învăţământ superior vor acorda prioritate (prin puncte 
bonus) studenţilor  şi personalului  de etnie Roma, persoanelor cu nevoi speciale, studenţilor 
dezavantajaţi din punct de vedere socio-economic şi studenţilor masteranzi implicaţi în cadrul 
proiectelor colaborative de cercetare aprobate şi finanţate prin Granturile SEE 2014-2021. 
 
3. REZULTATELE PROIECTELOR 

Proiectele depuse in cadrul acestui Apel la Propuneri vor contribui la atingerea urmatoarelor 
rezultate directe (“outputs”) si indirecte (“outcomes”):  
 
Numar rezultat Rezultatele Programului Indicatori asociati 

 
 
 
 
 
Rezultat indirect (outcome 1) 

 
 
Îmbunătățirea abilităților și 
competențelor studentilor si 
personalului in invatamantul 
universitar  

12.000 de credite ECTS 
primite de catre studenti in 
proiectele de mobilitate 
95% din personalul implicat 
in mobilitati declara abilitati 
si compentente imbunatatite 
in domeniul de specialitate 
 

 
 
 
 
 
Rezultat direct (output 1.1) 

 

 

Facilitarea mobilitatilor de 
învăţare în învăţământul 
universitar (studenţi şi 
personal) între Statele 
Beneficiare şi Statele 
Donatoare  

550 de studenti (din care 70 
de studenti mastranzi din 
Proiectele finantate in cadrul 
Programului SEE de 
Cercetare) din Romania 
implicati in mobilitati catre 
Statele Donatoare 

50 de studenti din Statele 
Donatoare care au derulat 
mobilităţi în România 

http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/10/GUIDE_Mob_2020_EN_final.pdf
http://www.eea4edu.ro/
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300 de cadre didactice si ne-
didactice din România 
implicate în mobilităţi către 
Statele Donatoare 
100 de cadre didactice si ne-
didactice din Statele 
Donatoare implicate în 
mobilităţi către România 

 
 
4. CINE POATE CANDIDA 
 
Pentru proiectele de mobilitate, solicitanţii trebuie să fie instituţii de învăţământ superior 
(universităţi) din România acreditate,  care deţin o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Superior 
(ECHE). 
Persoanele fizice pot aplica pentru un grant numai prin intermediul unei instituţii eligibile. 
 
5. CO-FINANŢARE 
 
Pentru proiectele de mobilitate din învăţământul superior, grantul va acoperi 100% din costurile 
eligibile. 
 
6. DOCUMENTE NECESARE CANDIDATURII 
6.1 Formularul de candidatura şi anexele relevante. 
  

            Formularul de candidatura Fisa de verificare a 

eligibilităţii 
Proiecte de mobilitate în 

învăţământul superior 
Click aici Descarcă 

 
             
Anexele candidaturii pentru un proiect de mobilitate: 
a) copii ale acordurilor interinstituţionale (acorduri bilaterale) încheiate cu instituţiile de 
învăţământ superior partenere pentru pentru mobilitatea de studiu a studenţilor  şi mobilitatea 
personalului. 
b) tabel cu bugetul detaliat solicitat 
c) declaraţia de onoare a reprezentantului legal al instituţiei solicitante (acest document va fi 
tipărit, semnat, stampilat, scanat  şi încărcat) 
d) planul de comunicare 
 
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 Numai pentru instituţiile care nu sunt institutii 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 
este mai mare de 60.000 Euro: copie a celui mai recente situaţii financiare anuale (bilanţ) 
transmise Ministerului Finanţelor Publice. 

http://app.eea4edu.ro/users/login
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/10/Eligibility_check_APP_MOB_2020.pdf
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7. CUM SE CANDIDEAZĂ? 
 
Candidatura completată, în limba engleză, trebuie trimisă online utilizând instrumentul de 
aplicare disponibil la adresa www.eea4edu.ro . Anexele obligatorii vor fi încărcate. 
 
8. TERMEN LIMITĂ: 15.01.2021, ora 13.00 (ora României). 
 
Orice cerere 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, nu mai târziu de 15.02.2021 
 
11. ATENTIONARE PRIVIND  DUBLA FINANŢARE 
 
În conformitate cu principiile unui management financiar corect, dubla finanțare este strict 
interzisă. 
Astfel, costurile pentru aceea şi activitate nu pot fi acoperite din două surse diferite de finanțare, 
cu excepția cazului în care complementaritatea poate fi clar dovedită. 
Finanțarea pentru același proiect nu poate fi acordată de mai multe ori. 
De asemenea, în cazul în care aplicațiile identice (în conținut) vor fi identificate sau dacă 
aplicațiile vor conține paragrafe similare sau identice cu alte aplicații (indiferent dacă sunt depuse  
la  acelea şi termen limită sau nu  şi indiferent dacă sunt depuse  de același candidat sau de diferiți 
candidați, 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 finanțare după ce cererile respective au fost deja aprobate  şi 
finanțate, beneficiarii de granturi vor trebui să returneze  ANPCDEFP toate sumele deja primite 
pentru implementarea proiectului. 
 

12. ALTE REGLEMENTĂRI ADMINISTRATIVE 

Agenţia Naţională îşi rezervă dreptul de a efectua analiza capacităţii financiare şi instituţionale 
pentru Promotorii de Proiect care NU sunt institutii publice si care – fie au aprobat un proiect cu 
un grant mai mare de 60.000 Euro, fie fără a depăşi un grant de 60.000 Euro/proiect, ajung să 
depăşească 100.000 Euro/an, cumulat din mai multe proiecte, în situaţia în care analiza internă 
de risc, bazată pe managementul unor proiecte anterioare, conduce la această concluzie şi, drept 
urmare, să ia decizia de acordare a contractului în condiţii speciale. 
Contractarea proiectelor primite de la candidaţii cu care ANPCDEFP este în litigiu pentru 
recuperarea unor debite şi care au punctaj pentru a fi finanţate se va face numai în condiţii 
speciale: cu avans 0 (zero) şi returnarea cheltuielor eligibile după aprobarea raportului final.  
 
 
 
 
 

http://www.eea4edu.ro/
http://www.eea4edu.ro/
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13. 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 Candidatilor 2020. 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.stoika@anpcdefp.ro  
madlena.nen@anpcdefp.ro 
raluca.boldan@anpcdefp.ro  
 

http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/10/GUIDE_Mob_2020_EN_final.pdf
https://eeagrants.org/resources/regulation-implementation-eea-grants-2014-2021
https://eeagrants.org/resources/regulation-implementation-eea-grants-2014-2021
https://eeagrants.org/resources/romania-memorandum-understanding-eea-grants-2014-2021
https://eeagrants.org/resources/romania-memorandum-understanding-eea-grants-2014-2021
https://eeagrants.org/resources/2014-2021-guideline-educational-programmes
https://eeagrants.org/resources/2014-2021-guideline-educational-programmes
https://www.eeagrants.ro/files/upload-dir/59-oug---34-2017-cu-modif-31102017.pdf
https://www.eeagrants.ro/files/upload-dir/59-oug---34-2017-cu-modif-31102017.pdf
https://www.eeagrants.ro/files/upload-dir/59-oug---34-2017-cu-modif-31102017.pdf
mailto:radu.stoika@anpcdefp.ro
mailto:madlena.nen@anpcdefp.ro
mailto:raluca.boldan@anpcdefp.ro

