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ADDENDUM LA APELUL NATIONAL 2011
FINANTARE SUPLIMENTARA DIN FSE-POSDRU PENTRU
PROGRAMUL SECTORIAL COMENIUS

La runda I de la termenul limita din 14 ianuarie 2011 finantarea candidaturilor
aprobate pentru ACTIUNEA « COMENIUS-MOBILITATI INDIVIDUALE DE
FORMARE CONTINUA PENTRU PERSONALUL IMPLICAT IN EDUCATIE DIN
INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR» se va face conform proiectului POSDRU
/3/1.3/S/4.
In perioada 2009-2011 Agentia Nationala implementeaza un proiect strategic finantat din Fondul Social European
(FSE), Programul Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane.

Titlul proiectului este: “Schema de sustinere complementara a mobilitatii europene a cadrelor
didacticedin invatamantul preuniversitar beneficiare ale Programului de Invatare pe Tot
Parcursul Vietii (Lifelong learning)”.
Prin aceasta finantare suplimentara se va asigura atat cresterea numarului de mobilitati individuale
Comenius pentru formare continua cat si marirea grantului alocat unei mobilitati.

Astfel:
• Pentru activitati de formare cu durata de pana la 7 zile, valoarea grantului acordat va fi de maximum
1965 Euro, acordati dupa cum urmeaza:
•
din fonduri FSE maximum 950 Euro pentru taxa de curs + transport, din care pentru
taxa de curs se vor aproba maximum750 Euro (nu mai mult de 150 Euro/zi) si
•
din fonduri Comenius-LLP maximum 1015 Euro pentru subzistenta;
• Pentru activitati de formare cu durata cuprinsa intre 8 zile si 6 saptamani, valoarea grantului acordat
va fi de maximum 2300 Euro, acordati dupa cum urmeaza:
•
din fonduri FSE maximum 950 Euro pentru taxa de curs + transport, din care pentru
taxa de curs se vor aproba maximum750 Euro (nu mai mult de 150 Euro/zi) si
•
din fonduri Comenius-LLP maximum 1350 Euro pentru subzistenta.
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In anul 2011, bugetele cumulate Comenius + FSE permit finantarea unui numar estimativ de 1000
de mobilitati.
F

Se considera PRIORITATI NATIONALE (stabilite in concordanta cu politica educationala a
Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru invatamantul preuniversitar)
urmatoarele:
• Cadre didactice care: isi desfasoara activitatea in institutii din mediul rural sau dintr-o zona
dezavantajata din punct de vedere socio-economic (stabilita ca atare printr-un act normativ in
vigoare, aceasta situatie se va mentiona in formularul de candidatura la sectiunea “Localitatea” localitatea unde se afla institutia in care isi desfasoara activitatea candidatul); provin din grupuri
dezavantajate; sunt persoane cu dizabilitati/nevoi speciale. (2 puncte);
Atentie! Numele localitatii sa fie insotit de mentiunea “rural” sau “urban”.
• Cadre didactice care lucreaza cu elevi de etnie rroma in procent semnificativ (minimum 25%), sau
care lucreaza in scoli pentru elevi cu nevoi speciale. Se va mentiona concret in formularul de
candidatura, la sectiunea « Obiectivele Candidatului », care este procentul acestor elevi (2 puncte);
• Cadre didactice care vor participa la stagii de formare centrate pe formarea competentelor de baza (2
puncte);
• Cadre didactice care nu au mai beneficiat niciodata de grant Comenius-formare continua in LLP sau
in programul anterior SOCRATES (1 puncte);
• Cadre didactice care vor participa la stagii de formare centrate pe prevenirea parasirii timpurii a
scolii (2 puncte);
• Cadre didactice care au varsta sub 35 de ani (3 puncte).
Toate celelalte prevederi din Apel raman nemodificate.
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