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

FINANŢAT PRIN GRANTURILE SEE 2014 - 2021 
 

APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE 2018 (RUNDA 2) 
PROIECTE ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII COPIILOR ROMI ÎN ŞCOALĂ (RCIS) 

 
 

INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROGRAM 

SURSE DE FINANŢARE: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României  

STATELE DONATOARE: Norvegia, Islanda, Liechtenstein  

STATUL BENEFICIAR: România  

OPERATOR DE PROGRAM: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, ANPCDEFP 

PARTENERI DE PROGRAM DIN ŢĂRILE DONATOARE: Agenţia Norvegiană pentru 
Cooperare Internaţională şi Imbunătăţirea Calitaţii in Învăţământul Universitar (DIKU)   şi 
Agenţia Naţională pentru Afaceri Internaţionale (Liechtenstein) – AIBA. 

DOMENIUL DE APLICARE: Programul contribuie la reducerea disparităţilor economice 
şi sociale din Spaţiul Economic European (SEE) şi la consolidarea relaţiilor bilaterale între 
statele SEE şi România.  

OBIECTIVUL GENERAL AL PROGRAMULUI: Dezvoltarea capitalului uman şi a bazei 
de cunoştinţe în România 

REZULTATE SPECIFICE RCIS: Increased institutional capacity of schools to ensure an 
effective inclusion of Roma children  

DOMENII SUSŢINUTE ÎN RCIS:  
(1)  Formarea profesorilor care lucrează cu copii romi, în domenii precum: predarea 

centrată pe copil, şcoala incluzivă şi predarea într-un mediu multicultural; 

(2)  Elaborarea de noi curriculumuri referitoare la un mediu incluziv şi multicultural; 

(3) Activităţi comune de învăţare/conştientizare privind antidiscriminarea, organizate 
pentru părinţii romi şi neromi; 

(4)  Activităţi comune de conştientizare privind incluziunea, organizate pentru elevii romi 
şi neromi. 

CADRUL GENERAL AL REZULTATELOR PROGRAMULUI poate fi consultat aici. 

BUGETUL SPECIFIC RCIS:  
1 411 765 euro (din care 1 200 000 euro de la statele donatoare şi  211 765 euro din bugetul 
naţional al României).    

http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2018/10/ESAYEP_indicators.pdf


Apel pentru propuneri de proiecte 2018 (runda 2) – Proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în 
şcoală 

2 
 

CARACTERISTICILE APELULUI LA PROPUNERI DE PROIECTE ÎN 
DOMENIUL INCLUZIUNII COPIILOR ROMI ÎN ŞCOALĂ 
Vă rugăm să citiţi acest document împreună cu Ghidul Candidaţilor 2018 (runda2), care 
este parte integrantă a acestui apel.  

1. BUGET ALOCAT APELULUI: 249 734,60   euro 
Grantul minim alocat unui project este de 60 000 euro iar grantul maxim alocat este de 
200 000 euro. 

2. TIPURI DE PROIECTE CARE VOR FI FINANŢATE: proiecte naţionale de 
cooperare în parteneriat în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală 

În domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală, proiectele sunt numai naţionale. Acestea 
trebuie să fie depuse şi implementate consorţii compuse dintr-un coordonator român şi 
5 – 6 şcoli , cu minimum 20% copii romi înscrişi fiecare. (Pentru mai multe detalii 
consultaţi Ghidul Aplicanţilor 2018 (runda 2), publicat pe www.eea4edu.ro.) 

3. REZULTATELE PROIECTELOR 
Proiectele depuse in cadrul acestui Apel la Propuneri vor contribui la atingerea 
urmatoarelor rezultate directe (“outputs”) si indirecte (“outcomes”):  
 

Număr rezultat Rezultatele 
Programului 

Indicatori asociați 

 
 
 
 
 
Rezultat indirect (outcome 5) 

Creșterea capacității 
instituționale a școlilor 
pentru a asigura o 
incluziunea efectiva a 
copiilor romi 

90% din personal declară 
abilitati / competențe 
imbunatatite/dezvoltate 
pentru includerea copiilor 
romi  
Scaderea cu 15% a elevilor 
romi care se confruntă cu 
discriminarea în școlile 
participante la proiecte (din 
partea profesorilor și 
colegilor) 

Rezultat direct (output 5.1) Profesori formati care 
lucrează cu copiii romi pe 
teme legate de predarea 
centrata pe elev, pe școala 
incluzivă și pe predarea 
într-un mediu 
multicultural 

35 de școli implicate în 
proiecte dedicate 
incluziunii copiilor romi (la 
nivelul școlii) 
350 de cadre didactice 
formate în domeniul 
incluziunii și al mediului 
multicultural 

Rezultat direct (output 5.2) Dezvoltarea de curricule 
referitoare la incluziune și 
mediul multicultural 

30 de noi curriculumuri 
opționale și materiale 
didactice 

http://www.eea4edu.ro/guide_rcis_2018_en_r2/
http://www.eea4edu.ro/guide_rcis_2018_en_r2/
http://www.eea4edu.ro/


Apel pentru propuneri de proiecte 2018 (runda 2) – Proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în 
şcoală 

3 
 

Rezultat direct (output 5.3) Activități de constientizare 
privind discriminarea, 
organizate pentru părinți. 

400 părinți romi și ne-romi 
care au participat la 
activitati comune 

Rezultat direct (output 5.4) Activități de conștientizare 
privind incluziunea 
organizate pentru elevi  

1000 copii romi și ne-romi 
implicaţi în activităţi de 
învăţare comune  
 rata de satisfacție de cel 
puţin 90% a elevilor care 
participă la activitățile 
extracurriculare privind 
incluziunea 

 

4. CANDIDAŢII ŞI PARTENERII ELIGIBILI 
Pentru proiectele din domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală, candidaţii pot fi: 
organizaţiile neguvernamentale (ONGuri) din România sau instituţiile publice din 
România active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală. Acestea pot candida 
numai în numele unui consorţiu.  Partenerii eligibili în consorţiu: şcolile româneşti care 
au înscrişi minimum 20% copii romifiecare .   

5. CO-FINANŢARE 
Pentru proiectele din domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală al cărui candidat 
(coordonatorul consorţiului) este o instituţie publică, grantul va acoperi  100% din 
costurile eligibile. 
Pentru proiectele din domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală al cărui candidat 
(coordonatorul consorţiului) este un ONG, grantul va acoperi numai 90% din costurile1 
eligibile. 

6.DOCUMENTELE NECESARE CANDIDATURII 
Formularul de candidatură pentru proiectele din domeniul incluziunii copiilor romi în 
şcoală:  

            
 Formularul de Candidatură 

Fişa de verificare 
a eligibilităţii 

Proiecte în domeniul incluziunii copiilor 
romi în şcoală Aplică aici  Descarcă 

 

6.1 Anexele (obligatorii) pentru proiectele naţionale de cooperare în 
parteneriat, din domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală (vor fi 
transmise prin email împreună cu formularul de candidatură):  

6.1.a   Tabelul cu bugetul detaliat; 

                                                           
1 In conformitate cu articolul 6.4.3 din Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar 
SEE 2014 – 2021, în cazul unui candidat ONG “finanţarea proiectului poate fi până la 90% din cheltuielile 
eligibile ale proiectului“.     

http://www.eea4edu.ro/app_form_rcis_r2_2018_ro_v1/
http://www.eea4edu.ro/eligibility_check_rcis_ro_2018_r2/
http://www.eea4edu.ro/budget_rcis_2018_ro_v_final/
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6.1.b Calendarul activităţilor; 

6.1.c Declaraţia de onoare a reprezentantului legal al candidatului: instituţia 
publică/ONGul (coordonator al consorţiului). Acest document va fi tipărit, 
semnat, ştampilat (dacă este cazul), apoi scanat şi ataşat;  

6.1.d  Scrisoarea de mandat pentru implementarea proiectului emisă de fiecare 
şcoală parteneră în parte, semnată şi ştampilată (dacă este cazul) de 
reprezentantul legal al candidatului şi al şcolii respective. Aceste 
documente vor fi tipărite, semnate, ştampilate (dacă este cazul), apoi 
scanate şi ataşate;   

6.1.e  Pentru fiecare scoala partenera: document emis de Consiliul de 
administratie al scolii din care sa rezulte procentul de elevi romi inscrisi la 
scoala in anul scolar in curs. Acest document va fi semnat obligatoriu si de 
catre inspectorul pentru minorități din Inspectoratul Școlar Județean 
respectiv. 

6.2 În cazul în care candidatul (coordonatorul consorţiului) este un ONG, 
următoarele documente trebuie ataşate formularului de candidatură, alături de 
documentele menţionate la paragraful 6.1: 

6.2.a numai pentru ONGuri: copia statutului adus la zi al ONGului, care 
atestă numele reprezentantului legal actual al organizației;  

 

6.2.b  numai pentru ONGuri: copia Codului de Identitate Fiscală (CIF) a 
organizației;   

 

6.2.c numai pentru ONGuri: copia Certificatului Fiscal al organizației, care 
atestă plata tuturor datoriilor la Bugetul de stat; 

 

6.2.d  numai pentru ONGuri: copia celui mai recent bilanț transmis de 
organizaţie Ministerului de Finanţe. 

6.3 Dacă o şcoală parteneră este o şcoală privată, următorul document trebuie atașat, 
de asemenea, formularului de candidatură, alături de documentele menționate la 
paragraful 5.1: 

6.3.a  numai pentru școlile partenere private: copia Certificatului de 
Acreditare sau Autorizare eliberat de Agenţia Română pentru Asigurarea 
Calităţii în Invăţământul Preuniversitar (ARACIP), valabil pentru întreaga 
durată a proiectului.  

7. CUM SE CANDIDEAZĂ? 
Formularul de candidatură completat în întregime în limba română trebuie trimis pe 
email la: proiecte_RCIS@eea4edu.ro. Anexele obligatorii vor fi atașate formularului de 
candidatură 

 
8. TERMEN LIMITĂ: 03/05/2019, orele 13.00  (ora României).  

Orice candidatură - pentru proiecte din domeniul RCIS - trimisă după termenul şi ora 
menționate mai sus va fi declarată ineligibilă.    

 

9.CONFIRMAREA PRIMIRII: 
După depunerea candidaturii, candidatul va primi automat o confirmare de primire.   

http://www.eea4edu.ro/timeline_rcis_2018_ro-2/
http://www.eea4edu.ro/doh_rcis_2018_ro-2/
http://www.eea4edu.ro/mandate-letter_rcis_2018_ro_r2_fin/
mailto:proiecte_RCIS@eea4edu.ro
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10. PUBLICAREA REZULTATELOR SELECŢIEI:  
Rezultatele vor fi publicate pe website-ul www.eea4edu.ro, nu mai târziu de 
01/07/2019.  

 

11. ATENŢIONARE PRIVIND DUBLA FINANŢARE:  
În conformitate cu principiile unui management financiar corect, dubla finanţare este 
strict interzisă.  
Astfel, costurile pentru aceeaşi activitate 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. 
De asemenea, în cazul în care aplicaţii identice (în conţinut) vor fi identificate sau 
dacă aplicaţiile vor conţine paragrafe similare sau identice cu alte aplicaţii (indiferent 
dacă sunt depuse la acelaşi termen limită sau nu şi indiferent dacă sunt depuse de 
acelaşi candidat sau de candidaţi diferiţi în cadrul programului de granturi SEE sau în 
cadrul altui program administrat de ANPCDEFP), aceste cereri 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 ANPCDEFP 
toate sumele primite pentru implementarea proiectului. 

 

12. ALTE INFORMAŢII: 
Vă rugăm să studiaţi toate detaliile necesare referitoare la activităţile eligibile, durata 
proiectelor / activităţilor, nivelul granturilor alocate în funcţie de diferitele tipuri de 
activităţi, tipurile de finanţare, criteriile de evaluare şi raportarea din Ghidul 
Candidaţilor 2018 (runda 2). Înaintea depunerii candidaturii, vă recomandăm cu 
tărie citirea cu atenţie a acestui document împreună cu documentele care constituie 
baza legală a Programului: 

• 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 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. 

Pe parcursul tuturor etapelor de aplicare, selectare şi implementare puteţi contacta 
următorii experţi tehnici:  

Expert tehnic în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală:  
Mariana Niţelea mariana.nitelea@anpcdefp.ro  
Coordonator tehnic  al programului: 
Radu Stoika  radu.stoika@anpcdefp.ro  

http://www.eea4edu.ro/
http://www.eea4edu.ro/guide_rcis_2018_en_r2/
http://www.eea4edu.ro/guide_rcis_2018_en_r2/
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
http://www.eea4edu.ro/59-oug-34-2017-cu-modif-31102017/
http://www.eea4edu.ro/59-oug-34-2017-cu-modif-31102017/
http://www.eea4edu.ro/59-oug-34-2017-cu-modif-31102017/
http://www.eea4edu.ro/59-oug-34-2017-cu-modif-31102017/
mailto:mariana.nitelea@anpcdefp.ro
mailto:radu.stoika@anpcdefp.ro
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