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Intrebări și răspunsuri pentru 

candidați  



In ce condiții pot să candidez? 

Puteți depune un proiect  dacă sunteți o:

organizație neguvernamentală românească

instituție publică românească, inclusiv o 

universitate acreditată din România [(care deține o Cartă

Erasmus pentru Învățământ Universitar (ECHE)]

Proiectul se va depune în numele unui consorțiu alcătuit din:

Minimum 5 – maximum 6 școli românești, 

fiecare școală având 20% copii romi înscriși 

în anul școlar în curs. 



Dacă nu avem experiență în domeniul incluziunii 

copiilor romi în școală putem candida ? 

Orice instituție publică sau organizație 

neguvernamentală poate candida, prezentând în 

candidatură experiența cîștigată în domeniile 

relevante apelului.

DA.



Cum demonstrez că școala are 20% copii romi înscriși?

Pentru fiecare școală parteneră se va anexa candidaturii:

procentul de elevi romi înscriși la școală în anul școlar în curs; 

anul școlar în curs;

denumirea și adresa școlii.

Documentul va fi semnat și de către inspectorul pentru 

minorități din Inspectoratul Școlar Județean respectiv. 

Documentul oficial emis de Consiliul de administrație al școlii

din care să rezulte:



Cum demonstrez că școala are 20% copii romi înscriși?

Dacă în consorțiu avem și o școală parteneră fără personalitate

juridică (școală structură) se va anexa candidaturii și:

decizia Consiliului Local referitoare la rețeaua școlară din 

localitate, din care va reieși relaționarea dintre școala cu 

personalitate juridică și școala structură.



Trebuie să fie școlile partenere din același județ?

Acestea pot fi și din județe diferite dacă 

obiectivele proiectului impun acest lucru.

Recomandăm ca școlile partenere să fie din 

zone apropiate pentru a putea fi asigurat eficient 

transportul la activități 

NU.



Putem avea și alți parteneri în consorțiu?

Pentru a atinge obiectivele proiectului se pot 

incude și alți parteneri (parteneri asociați). Aceștia 

însă nu vor fi finanțați din bugetul proiectului.  

DA.



Care sunt activitățile eligibile? (I)

❖ Formarea profesorilor în domenii ca: predarea centrată 

pe elev, școala incluzivă și predarea într-un mediu 

multicultural, educația pentru democrație și cetățenie, 

drepturile omului/copilului etc.

❖ Elaborarea de noi curricule opționale și/sau materiale 

didactice privind un mediu incluziv și multicultural;

❖ Activități comune de învățare privind incluziunea socială 

și antidiscriminarea pentru parinții romi și neromi;



Care sunt activitățile eligibile? (II)

❖ Activități comune extra-curriculare de conștientizare a 

incluziunii pentru copiii romi și neromi și de dezvoltare a 

competențelor lor sociale

Se pot include și alte activități dacă acestea sunt 

necesare pentru obținerea rezultatelor proiectului, dar 

ele nu vor fi finanțate din bugetul proiectului.



Care sunt indicatorii obligatorii pentru proiect? 

min. 60 de profesori formați 

min. 70 de părinți romi și neromi implicați în 

activități comune dedicate acestora

min. 6 noi curricule și/sau materiale didactice 

elaborate

min. 200 de elevi romi și neromi  implicați în 

activități comune dedicate acestora

Cantitativi



Care sunt indicatorii recomandați pentru proiect? 

min. 90 % din profesorii formați să declare 

abilități/competențe îmbunătățite în domeniul 

incluziunii copiilor romi în școală 

min. 15% din elevii romi participanți la activitățile 

dedicate lor să nu se mai simtă discriminați de 

colegi și profesori

min. 90% din elevi să fie satisfăcuți de activitățile 

la care au participat

Calitativi



Putem include experți din alte țări?

Alături de experții și facilitatorii din România, 

pot fi incluși în proiect și experți externi, dar numai 

din statele donatoare: Norvegia, Liechtenstein și 

Islanda.

DA.



Care sunt cheltuielile eligibile în proiect?

Managementul şi implementarea proiectului 
500 €/lună de proiect - coordonatorul consorțiului (ONG/ instituţia publică) 

250 € / lună de proiect - școala parteneră

Activităţile de predare/învăţare/ extra-curriculare/ 

elaborare a curriculelor sau materialelor didactice

74 €/zi de lucru (8h) pentru experții, formatorii sau facilitatorii români 

241 €/ zi de lucru (8h) pentru experții din Norvegia și Liechtenstein  

214 €/ zi de lucru (8h) pentru experții din Islanda 

costuri bazate pe unităţi



Care sunt cheltuielile eligibile în proiect?

Transportul* elevilor

20 € / elev sau profesor însoțitor** pt  distanțe între 10 – 99 km. 

180 € / elev sau profesor însoțitor** pt distanțe între 100 – 499 km. 

**sau persoană însoțitoare a participanților cu nevoi speciale

* se aloca numai pentru transportul între localități 

Organizarea activităților extra-curriculare cu elevii 

20 € / copil / zi de activitate

costuri bazate pe unităţi

Calculatorul de distanțe al CE: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ro

Pentru activități desfășurate în afara sediilor școlilor partenere



Care sunt cheltuielile eligibile în proiect?

Transportul* experților din statele donatoare

275 € / expert pt. distanţe între 500 - 1999 km.

360 € / expert pt. distanţe între 2000 - 2999 km.

* Între locul de origine al expertului și locul activității.

Costuri individuale pt. experții din statele donatoare

150 € / zi de activitate / expert din SD

costuri bazate pe unităţi

Calculatorul de distanțe al CE: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ro

Dacă este necesar, poate fi alocată subzistență și pentru 2 zile de călătorie (o zi înainte și una după activitate).



Care sunt cheltuielile eligibile în proiect?

Sprijinul pentru persoanele cu nevoi speciale 

pentru persoanele însoțitoare dovedite ca necesare

costuri reale:

pentru transport, cazare, masă 

costuri bazate pe unităţi:

pentru transport & organizaționale 

(cazare, masă) 



Care este grantul pe care îl primim pentru proiect?

100% din bugetul aprobat al proiectului pentru      

candidații instituții publice

90% din bugetul aprobat al proiectului pentru 

candidații organizații neguvernamentale  

10% din bugetul aprobat al proiectului va constitui 

contribuția organizației neguvernamentale  

Bugetul unui proiect: între 60,000 – 200,000 €



Vă mulțumesc pentru atenție
www.eea4edu.ro

Facebook: EEA for Education in Romania 
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Email: mariana.nitelea@anpcdefp.ro

https://www.facebook.com/EEA.Grants.Romania/

