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PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUL 
TINERILOR ÎN ROMÂNIA 

FINANȚAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021 

GHIDUL CANDIDAȚILOR 2022  
 

PROIECTE BILATERALE DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU 
DECIDENȚI POLITICI ȘI REPREZENTANȚI AI UNITĂȚILOR DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC (ÎPT) 

1. BAZA LEGALĂ   

• Regulation on the implementation of the EEA Financial Mechanism (EEA) 2014-2021 and Annex 
3 on Information and Communication Requirements 

• Memorandum of Understanding between Iceland, Liechtenstein, Norway and the Romanian 
Government concerning the EEA Financial Mechanism 2014-2021 

• Guideline for Educational Programmes – Rules for the establishment and implementation of 
programmes falling under programme Area 3 “Education, Scholarships, Apprenticeships and 
Youth Entrepreneurship” 

• Government Ordinance no 34/2017 concerning the institutional framework for the coordination, 
implementation and management of financial support granted to Romania through the EEA and 
Norway Financial Mechanism 2014-2021   

2. GLOSAR   

• State Donatoare (DS): Islanda, Liechtenstein, Norvegia 

• Stat Beneficiar (BS): România  

• Operatorul de Program (OP): Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP)  

• Partenerii de Program din Statele Donatoare : Norwegian Directorate for Higher 
Education and Skills (HK-dir) Norvegia şi The National Agency for 
International Education Affairs – AIBA, Liechtenstein. 

• Punctul Naţional de Contact (NFP): Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene  

• Promotorul de proiect (PP): candidatul care a primit finanţare. 
• EEA (SEE): Spaţiul Economic European 
 
  

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://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
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3. CONDIŢII PRIVIND DEPUNEREA CANDIDATURII 

Candidaţi eligibili Unităţi de învăţământ din ÎPT din România care furnizează educație 
și formare pentru domeniile: mecanică, electronică,  automatică și 
construcții. 

Descriere Obiectivul general al Programului - de a dezvolta capitalul uman şi a  
bazei de cunostințe în România - se materializează în domeniul 
educației și formării profesionale (ÎPT) prin proiecte care vizează 
îmbunătățirea calității învățării elevilor din România prin practică  la 
locul de muncă. 

Prin aceste proiecte se va răspunde nevoii de îmbunătăţire a corelării 
competenţelor dobândite de absolvenţii din ÎPT cu cerinţele pieţei 
muncii. 

În timpul unei vizite de studiu care va avea loc în Norvegia și care este 
precedată de webinare cu experți norvegien, participanţii din România 
vor identifica cele mai bune practici și vor învăța de la instituțiile și 
companiile vizitate cum să îmbunătățească, pentru elevii români din 
ÎPT, învățarea prin practică la locul de muncă. 

Activităţi eligibile Proiectele constau în: 

• Activități online anterioare vizitei de studiu 

3 zile de reuniune de tip webinar. Conținutul acestor webinare este 
următorul: 

o Ziua 1: Introducere în sistemul educațional norvegian și o 
privire de ansamblu asupra structurii sistemului 
educațional ÎPT; Organizare și responsabilități 
administrative și politice. Prezentare generală a diferitelor 
domenii sectoriale de studiu în ÎPT și ÎPT superior; Politici 
și priorități politice în  sectorului ÎPT din Norvegia. 
Politicile norvegiene într-un cadru politic al UE. 
Internaționalizarea ca instrument de dezvoltare; Întrebări 
și răspunsuri. 

o Ziua 2: Cadrul structural pentru învățarea bazată pe muncă 
Cadrul politic/reglementări pentru stimularea stagiilor în 
companii mici/medii. Succes și provocări în cadrul 
modelului norvegian pentru stagii de practică; Cadrul 
practic și pedagogic în învățarea bazată pe muncă în 
sistemul ÎPT din Norvegia. Documentație, obiective de 
învățare, roluri și responsabilități, mentorat (cooperarea 
tripartită - schema de ucenicie - organizațiile profesionale); 
Exemple – mediul de afaceri și elevii. Cadrul structural 
necesar pentru activitățile de formare ale elevilor. Valoarea 
formării elevilor pentru mediul de afaceri. Întrebări și 
răspunsuri. 

o Ziua 3: Inovarea sectorului ÎPT, gestionarea schimbărilor în 
nevoile societății și în domeniul muncii în educarea tinerilor 
norvegieni; Exemplu din școală: Gestionarea schimbării și 
inovarea educației în domeniul autoturismelor 
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o /automobilelor electrice - dezvoltarea curriculumului, 
facilitarea spațiului educațional și cooperarea cu mediul de 
afaceri; VET ca o alegere educațională atractivă pentru 
tinerii norvegieni. Mobilizarea și eliminarea prejudecăților 
față de educația și formarea profesională. Succes și 
provocări; Întrebări și răspunsuri 

• Activități pe durata vizitei de studiu 

Vizita de studiu va dura 4 zile. Pe parcuursul vizitei de studiu se vor 
derula activități la patru organizații publice și private implicate în 
pregătirea elevilor pentru ucenicie, facilitarea cooperării între 
educație și formare, asigurarea calității formării și furnizarea de 
practică la locul de muncă/ucenicie pentru  elevi . 

• Activități după derularea vizitei de studiu 

Participanții la vizita de studiu vor derula activități specifice care să 
contribuie la îmbunătățirea stagiilor de practică ale elevilor din 
școlile participante la proiect și/sau din România. Exemple: 
realizarea de CDL-uri, ghiduri de practică, propuneri de politici etc. 

Calendar estimativ: webinare în luna mai și vizita de studiu la 
sfârșitul lunii septembrie sau începutul lunii octombrie. 

 

Cine poate participa 

Din fiecare școală cu proiect aprobat vor participa un director și un 
profesor care predă discipline de specialitate (ÎPT). 

De asemenea, vor participa 4 reprezentanți desemnați de  Ministerul 
Educației și CNDIPT, cu responsabilități în învățământul 
preuniversitar ÎPT. 

Cum se candidează Candidatura se transmite electronic la OP, la adresa de e-mail 
proiecte_VET@eea4edu.ro,  urmând procedurile descrise în Apelul 
pentru propuneri de proiecte 2022 (disponibil pe site-ul 
www.eea4edu.ro). 

Termenul limită de 
depunere a 
candidaturilor 

Candidaţii trebuie să îşi depună candidaturile până în data de 
15.03.2022 inclusiv,  nu mai târziu de ora 13.00, ora României. 

 
Costuri elegibile şi 
modalităţi de plată: 

Costurile de transport pentru vizita de studiu se vor aloca  în 
concordanţă cu banda de distanţă calculată cu calculatorul de distanţă 
folosit de Comisia Europeană pentru programul Erasmus+, disponibil 
la: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-
calculator 

200 Euro se vor aloca pentru fiecare participant, sub forma de suma 
forfetara, pentru subzistenta, pentru 1 zi de calatorie (daca este necesar 
si justificat).  

 

Pe durata vizitei de studiu, cazarea, masa și transportul local vor fi 
asigurate de Norwegian Directorate for Higher Education and 
Skills (HK-dir). 

Participarea la webinare nu presupune costuri. 

mailto:proiecte_VET@eea4edu.ro
http://www.eea4edu.ro/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
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4. PROCEDURI DE EVALUARE 

Reguli de eligibilitate 
 

• Candidatura împreună cu anexa au fost depuse până la 
termenul limită de depunere (anunțat în Apelul pentru 
propuneri de proiecte 2022); 

• Candidatura a fost depusă de un organism care are 
personalitate juridică; 

• Declarația de onoare este semnată de reprezentantul legal 
al instituției candidate; 

• Candidatul este o instituție eligibilă pentru această 
acțiune; 

• Instituția candidată nu se află în caz de dublă finanțare. 

Dacă instituția candidată nu este publică, pe lângă 
Declarația de onoare, trebuie de asemenea atașate 
formularului de candidature următoarele documentele: 

• copie după Certificatul de înregistrare în Registrul 
Comerțului și la Ministerul Finanțelor Publice; 

• Certificatul de atestare fiscală care să pună în evidență 
faptul că instituția nu are datorii la bugetul de stat.  

NB: dacă una sau mai multe dintre regulile de 
eligibilitate nu este/sunt îndeplinită/îndeplinite de 
către candidat, candidatura  este declarată de către 
OP neeligibilă și nu este inclusă în procesul de 
evaluare calitativă. 

Criterii de acordare a grantului 
Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii: 

Relevanță (30 de puncte); 
Design și implementare (30 de puncte); 
Impact și diseminare (40 de puncte). 

NB: Candidaturile depuse de unităţile de învăţământ din ÎPT 
situate în zonele rurale și/sau dezavantajate, cele speciale din ÎPT, 
cele care înmatriculează elevi romi în proporție de cel puțin 10% 
dintre elevii înscriși vor fi considerate prioritare și vor primi 
puncte suplimentare (10 puncte pentru fiecare categorie). 
O candidatură poate primi maximum 100 puncte pentru calitate, 
la care se pot adăuga puncta de priorități. 
Pot fi finanțate cadidaturile care au primit pentru calitate 
minimum 60 puncte. 
Punctele de prioritate se acordă numai pentru candidaturi care au 
primit pentru calitate minimum 60 puncte. 

 
5 PROCEDURI CONTRACTUALE 

  

Data estimată de trimitere a informațiilor 
preliminare despre rezultatele selecției  

01.04.2022 
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6. PROCESUL DE SELECŢIE A CANDIDATURILOR 
OP deține întreaga responsabilitate pentru organizarea procesului de selecție și pentru luarea deciziei 
de acordare a granturilor.  

Procesul de selecție constă într-o verificare administrativă/eligibilității și o evaluare calitativă. 

Verificarea administrativă/eligibilității este efectuată de experții OP, membri ai unității de 
implementare a programului, folosind liste de verificare specifice. 

După finalizarea acestei etape, se va întocmi o listă a proiectelor eligibile, iar candidaturile eligibile vor 
fi evaluate de experți externi. Fiecare candidatură va fi evaluată de un expert evaluator extern, într-un 
mod complet transparent, garantând imparțialitatea și tratamentul egal al tuturor candidaţilor. 

Listele cu proiectele propuse spre finanțare, proiectele de pe listele de rezervă și proiectele respinse vor 
fi elaborate și prezentate Comitetului de selecție pentru verificare. 

Propunerea finală a Comitetului de selecție este prezentată directorului OP, care ia decizia de acordare 
a granturilor. 

În verificarea eligibilităţii vor fi analizate elementele menționate în secțiunea 4 din capitolul Proceduri 
de evaluare - Regulile de eligibilitate. 

Pentru evaluarea calitativă vor fi luate în considerare elementele menționate în secțiunea 4 din 
capitolul Proceduri de evaluare - Criterii de atribuire a granturilor. 

În cazul în care sunt detectate erori de scriere, candidaţii vor fi notificați și pot face corecții într-o 
perioadă de până la 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. 

7. CONTESTAŢII  

 a. Verificarea eligibilității 
Candidaţii respinși ca urmare a verificării administrative/eligibilității pot depune o contestație 
împotriva acestei decizii în maximum cinci zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor; contestaţia 
trebuie trimisă prin e-mail la  adresa contestatie@anpcdefp.ro, folosind formularul specific. 

Contestaţia va fi analizată în două etape: OP este prima instanță care analizează contestaţia și dacă 
aceasta este respinsă, NFP este a doua instanță la care candidatul poate depune o contestație. În cazul 
în care şi NFP respinge contestaţia, decizia de respingere este considerată definitivă. Dacă contestaţia 
este acceptată de una dintre cele două instanțe, atunci candidatura este considerată eligibilă și este 
transmisă pentru evaluarea calitativă. 

Candidatul care depune contestaţie va fi notificat prin e-mail privind rezultatul acesteia  în termen de 
maximum 15 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei. 
 
 

Contractare  Promotorul proiectului va primi versiunea electronică a 
contractului de finanțare după publicarea rezultatelor selecției și 
va trimite operatorului de program, în termen de 10 zile 
lucrătoare, contractul semnat de reprezentantul legal al 
instituției. 

Raportare  Raportul final va fi transmis de către promotorul proiectului în 
termen de 2 luni de la revenirea din vizita de studiu.  

https://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2021/07/F-SS-37_02.2021-Formular-contestatie-.doc
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b. Evaluare calitativă 

Toate candidaturile declarate eligibile ca urmare a verificării administrative/eligibilităţii vor fi supuse 
unei evaluări calitative, în conformitate cu criteriile descrise în capitolul 4 la alineatul (2). 

Candidaţii respinşi pot depune contestaţii, cu argumente, în maximum 5 zile lucrătoare de la 
publicarea rezultatelor; contestaţia trebuie trimisă prin e-mail la adresa contestatie@anpcdefp.ro, 
folosind formularul specific. 

Contestaţia va fi analizată în două etape: OP analizează în primă instanță 
contestaţia și, în cazul în care aceasta este respinsă, NFP este a doua instanță la care candidatul poate 
depune o contestație. În timpul analizei contestaţiei, va fi examinată conformitatea și regularitatea 
procesului de evaluare calitativă (conformitate în raport cu procedurile interne de evaluare), dar OP și 
NFP nu vor relua evaluarea calitativă și nu vor da un punctaj diferit candidaturii. În cazul în care şi 
NFP respinge contestaţia, decizia de respingere a candidaturii este considerată definitivă. 

Candidatul care depune contestaţie va fi notificat prin e-mail privind rezultatul acesteia  în termen de 
maximum 15 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei. 

 
 
 

 

https://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2021/07/F-SS-37_02.2021-Formular-contestatie-.doc
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