PROGRAMUL SECTORIAL COMENIUS
Reglementarile din prezentul Apel National completeaza Apelul General European
pentru propuneri de proiecte 2012 (EAC/27/11), disponibil la adresa de web:
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm Acestea nu inlocuiesc reglementarile din
Apelul European.
Pentru a cunoaste in totalitate criteriile de eligibilitate, de excludere, de selectie, de
acordare a finantarii, precum si prioritatile europene si nationale, va rugam sa consultati
atat prezentul Apel, cat si Apelul General European pentru propuneri de proiecte
2012, precum si Ghidul LLP 2012 (disponibil la aceeasi adresa de mai sus) si
formularele tip de candidatura.
OBIECTIVE NATIONALE
La nivel national, in implementarea Programului Sectorial Comenius se vor avea in
vedere urmatoarele obiective:
•
•
•
•
•
•
•

Sustinerea dezvoltarii conceptului de invatare pe tot parcursul vietii in invatamantul
pre-primar, primar si secundar si promovarea performantelor, a inovatiilor si a
dimensiunii europene in sistemul si practicile educationale;
Consolidarea importantei invatarii pe tot parcursul vietii pentru cresterea coeziunii
sociale, a cetateniei active, a dialogului intercultural, a egalitatii de sanse si a
dezvoltarii personale;
Promovarea creativitatii, competitivitatii si a educatiei antreprenoriale;
Promovarea invatarii limbilor straine si a diversitatii lingvistice;
Consolidarea rolului invatarii pe tot parcursul vietii in dezvoltarea cetateniei active
europene, bazate pe intelegere, respect si toleranta pentru alte culturi;
Promovarea cooperarii intre scoli din Romania si institutii similare din alte tari
europene in vederea asigurarii calitatii in educatie;
Incurajarea utilizarii rezultatelor, produselor finale si a schimbului de bune practici in
activitatea didactica.

I. MOBILITATI INDIVIDUALE – FORMARE CONTINUA PENTRU
PERSONALUL IMPLICAT IN EDUCATIE, DIN INVATAMANTUL
PREUNIVERSITAR

1. PRIORITATI NATIONALE
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 scolare din mediul rural. (2
puncte);
Atentie! La sectiunea “INSTITUTIA CANDIDATULUI”,numele localitatii va fi
insotit de mentiunea “rural” sau “urban”.
• Cadre didactice care lucreaza cu elevi de etnie roma 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 nu au mai beneficiat niciodata de grant Comenius-Mobilitati
individuale de formare continua in LLP sau in programul anterior SOCRATES (4
puncte);
Cadre didactice care vor participa la stagii de formare centrate pe prevenirea parasirii
timpurii a scolii (2 puncte);

Candidatii care doresc sa participe la activitati de formare rezultate din proiecte finantate
de UE ( Actiuni Centralizate Socrates/LLP) vor primi puncte suplimentare conform fisei
de evaluare stabilita de Comisia Europeana.

ATENTIE !
Punctele de prioritate nationala se vor acorda doar daca la evaluarea calitativa
candidatura a primit de la fiecare evaluator cel putin 60 de puncte.

2. DEPUNEREA CANDIDATURII
•

In anul 2012 candidaturile la aceasta actiune trebuie transmise si on-line,
redactate in limba romana, conform Ghidului de completare a formularului de
candidatura, aceste documente fiind disponibile aici. Va recomandam sa urmati
cu strictete pasii indicati in Ghid.

DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURII:
•

Formularul tip de candidatura pentru anul 2012: dupa ce a fost trimis on-line
formularul se va tipari in doua exemplare, care vor fi stampilate si semnate in

original cu cerneala sau pasta albastra, atat de catre candidat cat si de catre
reprezentantul legal al institutiei de origine. Ambele exemplare ale formularului
de candidatura se vor trimite la Agentie alaturi de celelalte documente precizate
mai jos;
Candidatii care NU REUSESC sa transmita formularul on-line vor utiliza
PROCEDURA ALTERNATIVA DE INSCRIERE „ si il vor transmite pe email
la adresa comenius.romania@anpcdefp.ro
•

Descrierea activitatii de formare (1 exemplar)
Descrierea activitatii de formare este un document necesar in dosarul de
candidatura, indiferent de tipul stagiului ales. In situatia in care activitatea de
formare a fost aleasa din baza de date, Catalogul COMENIUS/
(http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/), se va anexa prezentarea
integrala a stagiului asa cum apare ea tiparita din Catalog, prezentare care la
sectiunea “TYPE OF TRAINING ACTIVITY” trebuie sa mentioneze ca pentru
activitatea de formare respectiva candidatul poate primi un grant Comenius.
In situatia in care activitatea de formare NU a fost aleasa din baza de date (Catalogul
COMENIUS/), se va anexa o descriere completa oferita de institutia organizatoare a
stagiului, care sa contina toate datele urmatoare: titlul si tipologia activitatii de
formare, numarul de ore de formare, limba straina in care se desfasoara, grupul tinta,
datele de contact ale organizatorilor stagiului, obiectivele stagiului, pregatirea
necesara pentru participarea la stagiu, metodologia stagiului, modalitatile de evaluare
a stagiului, programul zilnic, perioada stagiului, costurile.

•

Invitatia din partea institutiei organizatoare a stagiului, doar pentru activitatile
de formare de tip job-shadowing /plasament (1 exemplar);

•

Declaratie privind activitatile de valorizare (diseminare si/sau exploatare)
intreprinse de persoanele care au mai beneficiat in perioada 1999-2011 de
finantare pentru mobilitati individuale de formare continua Comenius.
Declaratia va fi semnata de candidat, semnata si stampilata de conducatorul
institutiei si avizata de inspectorul responsabil cu programele educationale europene
de la ISJ (1 exemplar);
Pentru modelul de declaratie a persoanelor care au mai beneficiat de finantare, dati
CLICK aici.
ATENTIE !
Daca se constata ca un candidat aprobat pentru finantare a mai beneficiat in
trecut de un grant de formare continua si nu a depus Declaratia privind
activitatile de valorizare (diseminare si/sau exploatare), iar dupa scaderea
punctelor de prioritate de care a beneficiat pe nedrept se constata ca se situeaza
sub punctajul candidatilor aprobati pentru finantare la runda respectiva, acesta
va trebui sa restituie grantul acordat.

•

Persoanele cu dizabilitati/nevoi speciale, care solicita finantare suplimentara , vor
prezenta in dosarul de candidatura documentul oficial care atesta situatia speciala in
care se gasesc.

Confirmarea primirii candidaturii
In termen de cel mult 30 de zile de la termenul limita lista candidaturilor sosite va fi
publicata pe site-ul www.llp-ro.ro.
NU se vor atasa documente nesolicitate in dosarul de candidatura!
ATENTIE: Documentele expediate dupa termenul limita nu vor fi atasate la
dosarul de candidatura si nu vor fi luate in considerare!

3. TERMENE LIMITA DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR:
IN ANUL 2012 VOR FI URMATOARELE TERMENE LIMITA CU PERIOADE
SPECIFICE DE DESFASURARE A STAGIULUI:
TERMEN LIMITA

PERIOADA DE DERULARE A STAGIULUI:

16.01. 2012

- numai pentru stagiile care urmeaza sa se
desfasoare incepand din sau dupa 1 mai 2012
- numai pentru stagiile care urmeaza sa se
desfasoare incepand din sau dupa 1 septembrie
2012
- numai pentru stagiile care urmeaza sa se
desfasoare incepand din sau dupa 1 ianuarie 2013

30.04. 2012
17.09.2012

Activitatile de formare trebuie sa inceapa cel mai tarziu la data de 30 aprilie 2013.
Candidatii vor trimite dosarul de candidatura la termenul limita corespunzator perioadei
in care se incadreaza stagiul.
In situatia in care candidatul va trimite dosarul de candidatura la un termen limita
anterior
termenului limita la care se incadreaza perioada stagiului ales,
candidatura va fi evaluata doar la runda in care se incadreaza perioada respectiva
de stagiu. (De exemplu : daca se trimite la termenul limita de la 16 ianuarie 2012 o
candidatura pentru un stagiu care se va desfasura incepand cu data de 1 septembrie 2012,
candidatura respectiva va fi evaluata doar impreuna cu dosarele de candidatura primite
la termenul limita de la 30.04.2012). In aceasta situatie candidatul respectiv nu trebuie sa
mai depuna o alta candidatura la termenul limita de la 30.04.2012 deoarece se va
considera dubla optiune si ambele dosare vor fi declarate respinse.
Un candidat poate solicita finantare doar pentru o singura activitate de formare!

4. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE TRIMITERE A DOSARULUI DE
CANDIDATURA
• Documentele mentionate la punctul 2 se trimit toate intr-o singura folie de plastic
introdusa apoi intr-un singur plic format A4.
• Va rugam sa specificati pe plic: Pentru Programul Sectorial Comenius – Mobilitati
individuale de formare continua.
• Dosarul de candidatura va fi transmis obligatoriu prin posta la urmatoarea adresa:
Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii
Profesionale, Bucuresti, Calea Serban Voda nr. 133, etaj 3, sector 4, cod postal
040205
Candidatii sunt sfatuiti sa obtina din partea Companiei de curierat (ex. Posta Romana,
alte companii) dovada expedierii dosarului de candidatura si sa o pastreze.
NOTA:
Data postei din stampila de pe plicul in care s-a trimis dosarul de
candidatura trebuie sa nu depaseasca data termenului limita pentru fiecare runda
mentionata mai sus!
ANPCDEFP nu va accepta candidaturi trimise in acelasi plic de mai multi
candidati.

Candidatura se respinge pe criterii administrative, daca nu sunt indeplinite
conditiile cerute in formularul de candidatura la sectiunea « Lista de verificare » si
daca se constata ca :
- data postei din stampila de pe plicul in care s-a trimis dosarul de candidatura
este ulterioara termenului limita de depunere aferent perioadei de stagiu
mentionate in formularul de candidatura;
- nu s-a completat in tabelul bugetar sectiunea « Finantare totala solicitata de
la UE ».
Formularul de candidatura trebuie completat la toate punctele la care se solicita
informatii. In situatia in care candidatul nu are nimic de precizat la unul din
punctele din formular, va face mentiunea « nu este cazul ».

Atentie!
Inainte de completarea formularului de candidatura candidatii trebuie sa solicite
institutiei organizatoare a activitatii de formare, acceptul de inscriere provizorie
prin care isi rezerva locul la activitatea de formare aleasa. Acesta trebuie pastrat de
catre candidat si nu se anexeaza la dosarul de candidatura.

5. BUGET
• Pentru activitati de formare cu durata de pana la 7 zile, valoarea grantului acordat nu va
depasi 1800 euro distribuit astfel:
• pana la 800 de euro pentru taxa de curs si transport (din localitatea de
domiciliu in localitatea in care se desfasoara stagiul) din care pentru taxa de
curs se vor aproba maximum 650 euro (nu mai mult de 150 euro/zi)
• pana la 1000 de euro pentru:
 subzistenta (care include cazarea, mesele zilnice, transportul intern
pe perioada desfasurarii stagiului, asigurarea medicala);
 pregatire lingvistica, pana la maximum 100 de euro, pentru
candidatii care nu au mai beneficiat de finantare pentru Comenius
– Mobilitati de formare continua.
• Pentru activitati de formare cu durata cuprinsa intre 8 zile si maximum 6 saptamani,
valoarea grantului acordat nu va depasi 2000 euro distribuit astfel:
•
pana la 800 de euro pentru taxa de curs si transport (din localitatea de
domiciliu in localitatea in care se desfasoara stagiul) din care pentru taxa
de curs se vor aproba maximum 650 euro (nu mai mult de 150 euro/zi);
•
pana la 1200 de euro pentru:
 subzistenta (care include cazarea, mesele zilnice, transportul
intern pe perioada desfasurarii stagiului, asigurarea medicala);
 pregatire lingvistica, pana la maximum 100 de euro, pentru
candidatii care nu au mai beneficiat de finantare pentru
Comenius – Mobilitati de formare continua.
.

In acordarea finantarii vor fi avute in vedere urmatoarele reguli:
• grantul maxim acordat nu va depasi suma cheltuielilor eligibile, calculata corect in
tabelul bugetar din formularul de candidatura la sectiunea « Buget »;
• grantul maxim acordat nu va fi mai mare decat grantul solicitat de candidat in
formularul de candidatura sectiunea « Buget », la rubrica “Finantare totala solicitata
de la UE” ;
• grantul reprezinta doar o contributie pentru efectuarea cheltuielilor eligibile- necesare
participarii la activitatea de formare.
Pentru persoanele cu nevoi speciale: se poate acorda finantare suplimentara pentru
cheltuielile de subzistenta si transport, pe baza documentelor prezentate in dosarul de
candidatura si a cerintelor mentionate la sectiunile ”Nevoi speciale” si “Buget” din
formularul de candidatura.
Un candidat poate primi finantare pentru COMENIUS - Mobilitati individuale de formare
continua doar o singura data din bugetul anului 2012!

6. CRITERII DE ELIGIBILITATE:
Va rugam sa consultati Apelul General European pentru propuneri de proiecte 2012,
Ghidul Programului LLP 2012 partea I, “Precizari generale” si formularul de candidatura.
7. CRITERII DE EXCLUDERE:
Va rugam sa consultati Apelul General European pentru propuneri de proiecte 2012,
Ghidul Programului LLP 2012 partea I, “Precizari generale” si formularul de candidatura.
8. CRITERII DE SELECTIE:
Nu se aplica pentru mobilitati individuale.
9. CRITERII DE ACORDARE A GRANTULUI:
Granturile pentru mobilitati individuale – formare continua pentru personalul din
invatamantul preuniversitar se vor acorda avand in vedere:
• Calitatea continutului formularului de candidatura: candidaturile eligibile vor fi
evaluate avand in vedere criteriile mentionate in Apelul General European pentru
Propuneri de Proiecte 2012/Ghidul Candidatului, partea a II-a b : Explicatii pentru
fiecare actiune in parte;
• Prioritatile nationale mentionate in prezentul Apel la punctul 1.
NOTA:
In conformitate cu Reglementarea Consiliului (EC, Euratom) nr. 1605/2002
cu privire la Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor
europene (modificata prin documentul cu numarul 478/2007 din 23 aprilie 2007), si
in conformitate cu regulile specifice ale programului mentionate in Ghidul pentru
Agentiile Nationale, dubla finantare este interzisa.

Astfel, este interzisa acoperirea acelorasi costuri ale unei activitati din doua surse de
finantare diferite, cu exceptia cazului in care se poate dovedi complementaritatea.
Nu se acorda de mai multe ori finantare pentru aceeasi activitate de formare.
De asemenea, daca vor fi identificate candidaturi identice la nivel de continut sau
daca vor fi identificate pasaje de text similare sau identice cu alte candidaturi
(indiferent daca au fost depuse la acelasi termen limita sau la termenele limita din
anii precedenti si indiferent daca au fost depuse de acelasi candidat sau de candidati
diferiti), aceste candidaturi se vor RESPINGE.
In cazul in care identificarea dublei finantari se realizeaza dupa ce candidaturile au
fost deja finantate, beneficiarii granturilor vor restitui integral sumele tranferate de
ANPCDEFP pentru derularea activitatii de formare.

10. CRITERII DE DEPARTAJARE A CANDIDATURILOR CU PUNCTAJE
EGALE:
In cazul in care doua sau mai multe candidaturi vor obtine punctaje egale si resursele
financiare de care va dispune ANPCDEFP pentru Programul Sectorial Comenius nu vor
permite finantarea tuturor acestora, vor fi avute in vedere urmatoarele criterii de
departajare, in aceasta ordine:
• candidati care nu au mai primit niciodata finantare pentru Comenius-formare
continua;
• candidati proveniti din mediul rural.

11. CONTRACTAREA:
Contractarea grantului aprobat se va face conform precizarilor publicate la
finalizarea procesului de evaluare a candidaturilor depuse la fiecare termen limita.
ATENTIE!
Dupa aprobarea candidaturii pentru finantare, beneficiarii de grant nu vor putea
solicita schimbarea stagiului initial decat in situatia in care institutia organizatoare
anuleaza stagiul respectiv sau daca beneficiarul de grant se gaseste intr-o situatie de
forta majora care il impiedica sa participe la stagiu (boala/accident, etc.).

II. MOBILITATI INDIVIDUALE – ASISTENTI COMENIUS

1. PRIORITATI NATIONALE
•

Viitoare cadre didactice care se initiaza in predarea altor discipline decat limbile
straine- 4 puncte;

NOTA:
y Punctele de prioritate se acorda daca la evaluarea calitativa candidatura a
obtinut un punctaj de cel putin 60 de puncte si daca din documentele din
candidatura reiese in mod clar indeplinirea conditiei de prioritate.

2. DEPUNEREA CANDIDATURII:
Candidaturile se vor transmite on-line- CLICK aici pentru a accesa Ghidul de
completare a formularului si Formularul tip 2012
Pentru completarea formularului de candidatura on-line va recomandam sa urmati cu
strictete pasii indicati in Ghid!
DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURII:
• Formularul de candidatura, dupa ce a fost trimis on-line, completat in limba engleza
sau in limba franceza(doar denumirea institutiei de provenienta se va completa in
limba romana), va fi tiparit in doua exemplare care vor fi semnate in original cu
cerneala sau pix de culoare albastra de catre candidat; click aici
• In cazul in care formularul de candidatura se completeaza intr-o alta limba decat
engleza sau franceza, se va atasa o traducere in limba romana a continutului
formularului de candidatura – 1 exemplar tehnoredactat (document word purtand
numele, prenumele si semnatura candidatului);
•

•
•

Adeverinta de student (acolo unde este cazul), cu precizarea anului de studiu,
semnata si stampilata in original de reprezentantul legal al institutiei- 1 exemplar.
Candidatii care au absolvit un ciclu de invatamant superior vor atasa in plus o copie a
Diplomei de licenta/masterat sau adeverinta de absolvire a ciclului respectiv- 1
exemplar;
Copie dupa certificatul de absolvire a Modulului psihopedagogic ori/sau adeverinta
emisa de institutia organizatoare;
Curriculum Vitae-modelul Europass, care se poate accesa la adresa:
www.europass-ro.ro - se redacteaza in limba romana si se depune intr-un singur
exemplar tehnoredactat;

ATENTIE!
In cazul in care in procesul de completare online formularul de candidatura este
complet si validat dar transmiterea candidaturii nu se realizeaza cu succes
(candidatul nu primeste confirmarea de transmitere online a formularului ci doar
un mesaj de eroare), candidatul trebuie sa urmeze procedura prezentata in Ghidul
de completare al formularului la sectiunea III.9, accesibil mai sus.
Astfel, varianta electronica a formularului va fi trimisa pe e-mail pana la
termenul limita (31 ianuarie 2012), la adresa comenius.romania@anpcdefp.ro
Fisierul format .xml trebuie trimis atasat la un mesaj care va avea obligatoriu ca titlu
COM-12-AS- Numele si prenumele candidatului. Fisierul nu trebuie sa contina
semnaturi sau stampile scanate.

Precizari privind modul de trimitere a candidaturii:
•
•

•
•

Documentele mentionate anterior se trimit toate intr-o singura folie de plastic,
introdusa apoi intr-un singur plic format A4.Va rugam sa evitati plicurile tip
„burduf”.
Documentele se trimit la Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in
Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, obligatoriu prin posta in plic format
A4, la urmatoarea adresa: Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in
Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, Bucuresti, Calea Serban Voda nr.
133, sector 4, cod postal 040205.
Va rugam sa mentionati pe plic: Pentru Programul Sectorial Comenius – Asistenti
Comenius
Candidatii sunt sfatuiti sa obtina dovada expedierii candidaturii din partea
Companiei de curierat (ex. Posta Romana, alte companii) si sa o pastreze.

Candidatura se respinge pe criterii administrative daca se constata ca:
 data postei din stampila de pe plicul in care s-a trimis dosarul de candidatura este
ulterioara termenului limita de depunere anuntat (31 ianuarie 2012) iar
candidatul nu poate face dova expedierii pana la termenul limita mentionat;
 formularul de candidatura nu este cel corespunzator anului 2012;
 exemplarele din formularul de candidatura nu sunt tehnoredactate si semnate de
catre candidat in original;
 solicitantul nu este eligibil sa primeasca finantare in cadrul Programului sectorial
Comenius, Actiunea Asistenti Comenius;
 candidatul a mai fost angajat ca profesor;
 candidatul nu are o specializare ce poate conduce catre o cariera didactica sau nu
este absolvent a cel putin 2 ani de invatamant universitar care pot conduce catre o
astfel de cariera;
 candidatul a mai beneficiat de finantare in cadrul actiunii Asistenti Comenius;
 stagiul nu se desfasoara intr-una dintre tarile participante in Programul de
Invatare pe Tot Parcursul Vietii.
In cazul in care se identifica aplicatii care au continuturi identice, candidaturile
respective vor fi respinse.
In cazul in care se va constata ca un candidat a furnizat date false care sa-i asigure
eligibilitatea, acesta va suporta consecintele declaratiei false in acte publice.

3. TERMEN LIMITA:
Termenul limita, unic si comun la nivel european, pentru depunerea candidaturilor de
mobilitati individuale (atat online cat si dosarul de candidatura) – Asistenti Comenius,
este 31 ianuarie 2012(data postei pentru trimiterea dosarului).

Confirmarea inregistrarii candidaturilor la AN se va face in termen de 30 de zile de la
termenul limita la care se depun, prin publicarea pe site-ul www.llp-ro.ro la sectiunea
Programul sectorial Comenius- sectiunea Asistenti Comenius si Scoli Gazda, a listei
candidaturilor primite.

4. BUGET:
Bugetul alocat pentru actiunea de mobilitate individuala – Asistenti Comenius este doar o
contributie pentru efectuarea urmatoarelor tipuri de cheltuieli:
•

•

De subzistenta: fondurile pentru subzistenta se vor aloca avand in vedere procentul de
minimum 80% din valoarea maxima europeana a grantului lunar pentru tara gazda
respectiva si vor include si costul asigurarii medicale pe durata stagiului precum si
costurile de transport. Ratele de subzistenta sunt publicate in Ghidul LLP 2012 Partea
I;
Se va acorda un grant cu caracter forfetar (lump sum), in valoare de maximum 250
Euro per participant, pentru: cheltuieli de pregatire lingvistica (in limba tarii gazda),
participare la seminarul de initiere organizat de Agentia din tara gazda precum si
pentru cheltuielile de participare la cursuri CLIL (Content and Language Integrated
Learning).

NOTA:
In functie de bugetul alocat pentru granturile de Asistenti Comenius, de numarul
candidaturilor declarate aprobate la nivel national, de cererea pentru Asistenti
Comenius romani din partea Agentiilor Nationale din alte tari, ANPCDEFP isi
rezerva dreptul de a limita durata stagiilor finantate, dar nu mai putin de 13
saptamani/stagiu.

Scoala in care asistentul urmeaza sa isi desfasoare stagiul va fi identificata de catre
Agentia Nationala in baza de date a Comisiei Europene unde sunt inregistrate
candidaturile scolilor aprobate sa gazduiasca Asistenti Comenius.
In functie de preferintele si profilul asistentului, de compatibilitatea cu profilurile
scolilor gazda care solicita gazduirea unui asistent din Romania si de acceptul
Agentiei Nationale din tara unde se identifica scoala gazda, Agentia Nationala
realizeaza matching-ul intre asistenti si scoli gazda.
5. CRITERII DE ELIGIBILITATE:
Va rugam sa consultati Ghidul LLP 2012: Partea I- “Precizari generale” - capitolul 3,
Ghidul LLP 2012: Partea a II-a- “Explicatii pe fiecare actiune in parte” si formularul de
candidatura.
6. CRITERII DE EXCLUDERE:
Va rugam sa consultati Ghidul LLP 2012: Partea I- “ Precizari generale”- capitolul 3.

7. CRITERII DE SELECTIE:
Nu se aplica pentru mobilitati individuale.

8. CRITERII DE ACORDARE A GRANTULUI:
Granturile pentru mobilitati individuale – Asistenti Comenius se vor acorda avand in
vedere:
• Calitatea continutului formularului de candidatura. Candidaturile eligibile vor fi
evaluate avand in vedere criteriile mentionate in Ghidul LLP 2012: Partea a II-a b–
“Explicatii pe fiecare actiune in parte”;
• Prioritatile nationale mentionate in prezentul Apel la Propuneri, la punctul II.1.
NOTA:
In conformitate cu Reglementarea Consiliului (EC, Euratom) nr. 1605/2002 cu
privire la Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor
europene (modificata prin documentul cu numarul 478/2007 din 23 aprilie 2007) si
in conformitate cu regulile specifice ale programului mentionate in Ghidul pentru
Agentiile Nationale, dubla finantare este interzisa.
Astfel, este interzisa acoperirea acelorasi costuri ale unei activitati din doua surse de
finantare diferite, cu exceptia cazului in care se poate dovedi complementaritatea.
Nu se acorda de mai multe ori finantare pentru aceeasi activitate de formare.
De asemenea, daca vor fi identificate candidaturi identice la nivel de continut sau
daca vor fi identificate pasaje de text similare sau identice cu alte candidaturi
(indiferent daca au fost depuse la acelasi termen limita sau la termenele limita din
anii precedenti si indiferent daca au fost depuse de acelasi candidat sau de candidati
diferiti), aceste candidaturi se vor RESPINGE.
In cazul in care identificarea dublei finantari se realizeaza dupa ce candidaturile au
fost deja finantate, beneficiarii granturilor vor restitui integral sumele tranferate de
ANPCDEFP pentru derularea stagiilor.

9. CRITERII DE DEPARTAJARE A CANDIDATURILOR CU PUNCTAJE
EGALE:
In cazul in care doua sau mai multe candidaturi vor obtine punctaje egale si resursele
financiare de care va dispune ANPCDEFP pentru Programul Sectorial Comenius nu vor
permite finantarea tuturor acestora, vor fi avute in vedere urmatoarele criterii, in aceasta
ordine:
• Institutia de provenienta a candidatului (in cazul cand sunt doua sau mai multe
candidaturi cu acelasi punctaj, primite de la studenti), astfel incat gradul de
reprezentativitate a universitatilor la nivel national sa fie echilibrat;
• Specializarea este alta decat limbi straine;

•

Candidaturi care contribuie la imbunatatirea invatarii si predarii in limbile mai putin
raspandite si predate in Uniunea Europeana.

10. CONTRACTAREA:
Candidatii eligibili declarati „admisi” in urma procesului de evaluare a candidaturilor si
in urma finalizarii procesului de consultare intre Agentiile Nationale vor incheia
contracte cu ANPCDEFP in luna iulie 2012. Perioada de desfasurare a stagiului se va
negocia cu institutia gazda avand in vedere perioada eligibila specifica acestei actiuni a
Programului sectorial Comenius, respectiv 1 august 2012 – 31 iulie 2013.

III. MOBILITATI INDIVIDUALE - GAZDUIREA UNUI ASISTENT COMENIUS
1. DEPUNEREA CANDIDATURII:
Candidaturile la aceasta actiune trebuie transmise on-line- CLICK aici pentru a accesa
Ghidul de completare a formularului si Formularul tip 2012
Pentru completarea formularului de candidatura on-line va recomandam sa urmati cu
strictete pasii indicati in Ghid!
DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURII:




Formularul de candidatura, dupa ce a fost trimis online, completat in limba
engleza sau in limba franceza, va fi tiparit in doua exemplare care vor fi semnate
in original cu cerneala sau pix de culoare albastra de catre reprezentantul legal al
instititiei si vor fi stampilate; click aici
In cazul in care formularul de candidatura se completeaza intr-o alta limba decat
engleza sau franceza, se va atasa o traducere in limba romana a continutului
formularului de candidatura – 1 exemplar tehnoredactat (document word
purtand numele, prenumele si semnatura reprezentantului legal al institutiei
candidate).

ATENTIE!
In cazul in care in procesul de completare online formularul de candidatura este
complet si validat dar transmiterea candidaturii nu se realizeaza cu succes
(candidatul nu primeste confirmarea de transmitere online a formularului ci doar
un mesaj de eroare), candidatul trebuie sa urmeze procedura prezentata in Ghidul
de completare al formularului la sectiunea III.9. accesibil mai sus.
Astfel, varianta electronica a formularului va fi trimisa pe e-mail pana la
termenul limita (31 ianuarie 2012), la adresa comenius.romania@anpcdefp.ro

Fisierul format .xml trebuie trimis atasat la un mesaj care va avea obligatoriu ca titlu
COM-12-GAS- Numele institutiei. Fisierul nu trebuie sa contina semnaturi sau
stampile scanate.

2. TERMEN LIMITA:
Termenul limita, unic si comun la nivel european, pentru depunerea candidaturilor de
gazduire a unui asistent Comenius (atat online cat si dosarul de candidatura) este
31 ianuarie 2012 (data postei pentru dosarul de candidatura).
Documentele care compun dosarul de candidatura, mentionate la punctul 1, se vor aseza
intr-o singura fila de plastic, in ordinea in care au fost mentionate la acest punct.
Documentele se trimit la Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul
Educatiei si Formarii Profesionale, obligatoriu prin posta in plic format A4, la urmatoarea
adresa:
Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii
Profesionale, Bucuresti, Calea Serban Voda nr. 133, sector 4, cod postal 040205.
Va rugam sa mentionati pe plic: Pentru Programul Sectorial Comenius – mobilitati
individuale – gazduirea unui Asistent Comenius.
Candidatii sunt sfatuiti sa obtina dovada expedierii candidaturii din partea Companiei de
curierat (ex. Posta Romana, alte companii).
Confirmarea inregistrarii candidaturilor la AN se va face in termen de 30 de zile de la
termenul limita la care se depun, prin publicarea pe site-ul www.llp-ro.ro la sectiunea
Programul sectorial Comenius- sectiunea Asistenti Comenius si Scoli Gazda, a listei
candidaturilor primite.
3. BUGET:
Pentru aceasta actiune institutiile care solicita gazduirea unui asistent Comenius nu
primesc finantare. Asistentul Comenius primeste finantare pentru acoperirea costurilor de
transport si subzistenta de la Agentia din tara sa.
4. CRITERII DE ELIGIBILITATE:
Va rugam sa consultati Ghidul LLP 2012: Partea I- “Precizari generale”- capitolul 3,
Ghidul LLP 2012: Partea a II-a, “Explicatii pentru fiecare actiune in parte” 3 si
formularul de candidatura.
5. CRITERII DE EXCLUDERE:
Nu se aplica.

6. CRITERII DE SELECTIE:
Va rugam sa consultati Ghidul LLP 2012: Partea I- “Precizari generale”.

7. CRITERII DE APROBARE A CANDIDATURII:
Aprobarea candidaturilor pentru gazduirea unui Asistent Comenius se va realiza avand in
vedere calitatea continutului formularului de candidatura. Candidaturile eligibile vor fi
evaluate avand in vedere criteriile mentionate in Ghidul LLP 2012: Partea a II-a“Explicatii pentru fiecare actiune in parte”.
NOTA:
Candidatura se respinge pe criterii administrative daca se constata ca:
- data postei din stampila de pe plicul in care s-a trimis dosarul de candidatura
este ulterioara termenului limita de depunere anuntat iar candidatul nu
poate face dovada expedierii pana la termenul limita mentionat;
- formularul de candidatura nu este cel corespunzator anului 2012;
- formularul de candidatura nu este tehnoredactat, stampilat si semnat in
original de catre reprezentantul legal al institutiei candidate;
- institutia candidata nu este eligibila.
Formularul de candidatura trebuie completat la toate sectiunile la care se solicita
informatii.

ATENTIE!
Fiecare institutie eligibila sa solicite gazduirea unui asistent Comenius are dreptul
sa depuna maximum 2 candidaturi, respectand urmatoarele conditii:
- Ariile tematice si activitatile educative pentru care solicita prezenta unui
asistent Comenius sa fie diferite pentru cele 2 candidaturi;
- Sa solicite asistenti Comenius din tari diferite participante la Programul de
Invatare pe Tot Parcursul Vietii.
In cazul in care institutia depune 2 candidaturi identice la nivelul continutului
ambele candidaturi vor fi respinse.
In cazul in care institutia depune mai mult de 2 candidaturi, TOATE candidaturile
vor fi respinse.
Candidaturile aprobate la nivel national vor intra in etapa de consultare intre Agentii
pentru identificarea Asistentilor Comenius.
Perioada in care Asistentii Comenius identificati in urma acestui proces isi pot desfasura
activitatea este 1 august 2012 – 31 iulie 2013.
Perioadele de stagiu se vor negocia cu Asistentul Comenius avand in vedere perioada
eligibila anterior mentionata.

8. CRITERII DE DEPARTAJARE IN CAZUL OBTINERII UNOR PUNCTAJE
EGALE:
Nu se aplica.

IV. PROIECTE DE PARTENERIAT SCOLAR
1. Se considera PRIORITATI NATIONALE (stabilite in concordanta cu politica
educationala a Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru
invatamantul preuniversitar) urmatoarele:
a) Prioritati institutionale :
Proiecte depuse de institutii care sunt situate in mediul rural
NOTA:
Prioritatea institutionala va fi punctata cu 5 puncte. Vor fi acordate puncte pentru
prioritatea nationala daca in urma evaluarii calitative candidatura obtine un
punctaj de minimum 50 de puncte.

b) Restrictii administrative:
•
•

Fiecare institutie eligibila sa participe la Programul de invatare pe tot parcursul vietii,
Parteneriate scolare are dreptul sa depuna maximum 2 candidaturi – o candidatura
pentru un proiect multilateral si o candidatura pentru un proiect bilateral;
Se pot implica in acelasi proiect multilateral maximum doua institutii din Romania.

Restrictiile administrative se aplica in urmatoarele situatii:
- daca o institutie din Romania depune 2 sau mai multe candidaturi pentru
acelasi tip de parteneriat (ex. 2 proiecte multilaterale sau 2 proiecte
bilaterale), toate candidaturile institutiei respective vor fi declarate
ineligibile;
- daca intr-un parteneriat sunt implicate mai mult de 2 institutii din Romania,
candidaturile depuse de toate aceste institutii din Romania pentru
respectivul proiect multilateral vor fi declarate ineligibile.
NOTA:
Conform criteriilor de evaluare stabilite de Comisia Europeana, se vor acorda 4
puncte suplimentare institutiilor care nu au mai beneficiat de finantare pentru
derularea unui proiect de parteneriat Comenius in cadrul LLP si care au mentionat
acest lucru la sectiunea C.X.5. (unde X este numarul partenerului din Romania) din
formularul de candidatura. AN isi rezerva dreptul de a verifica veridicitatea datelor
inscrise la aceasta sectiune.

2. DEPUNEREA CANDIDATURII:
Parteneriate multilaterale:
CANDIDATURILE LA ACEASTA ACTIUNE SE TRANSMIT ON-LINE DE
CATRE INSTITUTIA COORDONATOARE.
Formularul tip de candidatura pentru proiecte de parteneriat scolar 2012, va fi
completat in limba de comunicare stabilita la nivel de parteneriat pe formularul in
varianta engleza (CLICK aici) sau franceza (CLICK aici)
Pentru completarea formularului de candidatura on-line va recomandam sa cititi
,,Ghidul Candidatului pentru completarea formularului de candidatura” (CLICK
aici) si sa urmati cu strictete pasii indicati in Ghid, exact in ordinea prezentata!

DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURII:
a) Institutii coordonatoare din Romania:
•

•

•

Formularul tip de candidatura pentru proiecte de parteneriat scolar 2012:
Dupa ce a fost transmis online, acesta se va tipari in doua exemplare, care vor fi
semnate cu cerneala sau pix de culoare albastra si stampilate in original de
reprezentantul legal al unitatii de invatamant.
O traducere in limba romana a formularului de candidatura NUMAI daca acesta a
fost completat in alta limba straina decat engleza sau franceza – 2 exemplare
tehnoredactate;
Institutiile candidate aflate in structura altei institutii vor atasa la dosar o copie
a deciziei de arondare.

Institutiile de invatamant preuniversitar private vor trimite in plus:
•
•

Ordin de autorizare a functionarii/ Ordin de acreditare cu precizarea nivelului de
scolarizare acreditat – 1 exemplar in fotocopie;
Certificat de atestare fiscala valabil la data depunerii propunerii de proiect, din care sa
rezulte ca institutia nu are datorii - 1 exemplar in fotocopie.
b) Institutii din Romania partenere in proiect:

•

Formularul tip de candidatura pentru proiecte de parteneriat scolar 2012,
primit de la coordonatorul european dupa ce a fost transmis online de catre
acesta, va fi tiparit in 2 exemplare, care vor fi stampilate si semnate in original
cu cerneala sau pix de culoare albastra de catre reprezentantul legal al
institutiei. UN SINGUR EXEMPLAR va fi trimis catre Agentie, al doilea
exemplar va fi pastrat de catre candidat.

•

•

O traducere in limba romana a formularului de candidatura NUMAI daca acesta a
fost completat in alta limba straina decat engleza sau franceza – 1 exemplar
tehnoredactat;
Institutiile candidate aflate in structura altei institutii vor atasa la dosar o copie
a deciziei de arondare.

Institutiile de invatamant preuniversitar private vor trimite in plus:
• Ordin de autorizare a functionarii/ Ordin de acreditare cu precizarea nivelului de
scolarizare acreditat – 1 exemplar in fotocopie;
• Certificat de atestare fiscala valabil la data depunerii propunerii de proiect, din care sa
rezulte ca institutia nu are datorii - 1 exemplar in fotocopie.
Documentele care compun dosarul de candidatura, mentionate anterior, se vor aseza
intr-un dosar de plastic cu sina in ordinea in care au fost mentionate la acest punct.
Dosarul se va trimite la Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul
Educatiei si Formarii Profesionale, obligatoriu prin posta, in plic format A4 la urmatoarea
adresa:
Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii
Profesionale, Bucuresti, Calea Serban Voda nr. 133, sector 4, cod postal 040205.
Va rugam sa mentionati pe plic: Pentru Programul Sectorial Comenius – parteneriate
scolare, proiecte multilaterale. Pentru institutiile coordonatoare din Romania va rugam sa
adaugati mentiunea ,,coordonator Romania”.
Candidatii sunt sfatuiti sa obtina dovada expedierii candidaturii din partea Companiei de
curierat (ex. Posta Romana, alte companii) si sa o pastreze.
Confirmarea primirii candidaturii
Lista cu candidaturile primite in cadrul actiunii Parteneriate scolare va fi publicata
pe site-ul www.llp-ro.ro dupa data de 25 aprilie 2012, dar nu mai tarziu de 5 mai
2012.
Parteneriate bilaterale:
a) Institutii coordonatoare din Romania:
Se vor respecta aceleasi instructiuni pentru institutii coordonatoare ca si in cazul
parteneriatelor multilaterale.
Pe plicul in care se trimite dosarul de candidatura se va mentiona: Pentru Programul
Sectorial Comenius – parteneriate scolare, proiecte bilaterale. Pentru institutiile
coordonatoare din Romania adaugati mentiunea ,,coordonator Romania”.
b) Institutii din Romania partenere in proiect:

Se vor respecta aceleasi instructiuni pentru institutii din Romania partenere in
proiect, ca si in cazul proiectelor multilaterale.
Pe plicul in care se trimite dosarul de candidatura se va mentiona: Pentru Programul
Sectorial Comenius – parteneriate scolare, proiecte bilaterale.

NOTA:
Candidatura se respinge pe criterii administrative daca se constata ca:
- data postei din stampila de pe plicul in care s-a trimis dosarul de candidatura este
ulterioara termenului limita de depunere anuntat;
- formularul de candidatura nu este cel corespunzator anului 2012;
- exemplarele din formularul de candidatura nu sunt tehnoredactate, stampilate si
semnate in original de catre reprezentantul legal al institutiei candidate;
- formularul de candidatura nu este completat intr-una din limbile oficiale ale UE;
- institutia candidata nu este eligibila sa primeasca finantare pentru participarea
intr-un parteneriat scolar Comenius;
- institutia nu solicita finantare la sectiunea H si nici nu este indicat tipul
parteneriatului;
- institutia candidata nu si-a indeplinit obligatiile contractuale referitoare la
granturile primite anterior de la Agentia Nationala.
In plus, in cazul parteneriatelor bilaterale candidatura se respinge pe criterii
administrative daca se constata ca:
- limba de predare din cele doua scoli partenere este aceeasi;
- tabelul G.3 nu include un schimb reciproc de elevi;
- durata schimbului de elevi este mai mica de 10 zile;
- grupul de elevi din institutia candidata care participa la schimbul de elevi este
format din mai putin de 10 elevi.
Formularul de candidatura trebuie completat la toate punctele la care se solicita
informatii. Necompletarea formularului de candidatura la toate sectiunile poate
duce la respingerea candidaturii.
3. TERMEN LIMITA:
Termenul limita, unic si comun la nivel european, pentru depunerea candidaturilor (atat
online cat si a dosarului de candidatura) de proiecte de parteneriat scolar Comenius este
21 februarie 2012 (data postei in cazul dosarului).

4. BUGET:
Pentru proiectele de parteneriat scolar Comenius (multilaterale sau bilaterale), bugetul se
va acorda dupa cum urmeaza:

Tipul parteneriatului
Comenius
Proiecte multilaterale
(COM- 4M)
Proiecte multilaterale
(COM – 8M)
Proiecte multilaterale
(COM- 12M)
Proiecte multilaterale
(COM- 24M)
Proiecte bilaterale
(COM- 12B)
Proiecte bilaterale
(COM- 24B)

Numar minim de persoane care
vor participa la activitati de
mobilitate
4

Grant maxim EURO
7.000

8

12.000

12

15.000

24

24.000

12

15.000

24

24.000

ATENTIE:
Grantul mentionat in formularul de candidatura trebuie sa fie corespunzator tipului
de parteneriat Comenius la care se refera proiectul si numarului minim de participanti
la mobilitate. In cazul in care din formularul de candidatura rezulta ca numarul
minim de participanti este mai mic decat cel corespunzator tipului si grantului
selectate, grantul care va fi aprobat institutiei candidate va fi inferior grantului
solicitat.
Candidatura in care se solicita mai putin de 7000 EURO in cazul parteneriatelor
multilaterale (respectiv 15000 EURO pentru parteneriatele bilaterale) va fi respinsa.
Numai pentru parteneriatele bilaterale:
Grupul de elevi ce participa la schimbul de elevi trebuie sa fie constituit din minimum 10
elevi in cazul institutiilor care au planificat 12 mobilitati si minimum 20 elevi in cazul
celor care au planificat 24 mobilitati (in functie de grantul solicitat). Acest numar minim
nu poate fi divizat in mai multe fluxuri.

5. CRITERII DE ELIGIBILITATE:
In Romania, este eligibila sa solicite finantare pentru derularea proiectelor de parteneriat
scolar Comenius orice institutie de invatamant preuniversitar (Gradinita, Scoala
Generala, Scoala Speciala, Scoala de arta, Scoala de muzica, Scoala de Arte si Meserii,
Liceu, Grup Scolar, Colegiu National, Scoala Postliceala) publica sau privata. De
asemenea, sunt eligibile sa solicite finantare Cluburile sau Palatele Copiilor, Cluburile
Sportive Scolare si Centrele de excelenta.
Pentru a cunoaste toate criteriile de eligibilitate, va rugam sa consultati Apelul General
European pentru propuneri de proiecte 2012, Ghidul LLP 2012: Partea I- “Precizari

generale”, capitolul 3, Ghidul LLP 2012: Partea a II-a- “Explicatii pe fiecare actiune in
parte” si formularul de candidatura.
6. CRITERII DE EXCLUDERE:
Va rugam sa consultati criteriile de excludere din Apelul General European pentru
propuneri de proiecte 2012, Ghidul LLP 2012: Partea I- “Precizari generale”- capitolul 3.
7. CRITERII DE SELECTIE:
Va rugam sa consultati criteriile de selectie in Apelul General European pentru propuneri
de proiecte 2012, Ghidul LLP 2012: Partea I, “Precizari generale”– capitolul 3.
8. CRITERII DE ACORDARE A GRANTULUI:
Granturile pentru proiecte de parteneriat scolar Comenius (multilaterale sau bilaterale) se
vor acorda in functie de:
• Calitatea proiectului depus pentru finantare. Candidaturile eligibile vor fi evaluate
avand in vedere criteriile mentionate in Ghidul LLP 2012, Partea a II-b – Explicatii
pentru fiecare actiune in parte;
• Prioritatile nationale mentionate in prezentul Apel la Propuneri, la punctul IV 1 .
Vor fi declarate RESPINSE proiectele trimise de institutii care nu respecta cerintele
si reglementarile din prezentul Apel National la Propuneri si din Apelul General
European pentru propuneri de proiecte 2012.
In conformitate cu Reglementarea Consiliului (EC, Euratom) nr. 1605/2002 cu
privire la Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor
europene (modificata prin documentul cu numarul 478/2007 din 23 aprilie 2007) si
in conformitate cu regulile specifice ale LLP mentionate in Ghidul pentru Agentiile
Nationale, dubla finantare este interzisa.
Astfel, este interzisa acoperirea acelorasi costuri ale unei activitati din doua surse de
finantare diferite, cu exceptia cazului in care se poate dovedi complementaritatea.
Nu se acorda de mai multe ori finantare pentru aceeasi activitate.

De asemenea, daca vor fi identificate candidaturi identice la nivel de continut sau
daca vor fi identificate pasaje de text similare sau identice cu alte propuneri de
proiecte (indiferent daca au fost depuse la acelasi termen limita sau la termenele
limita din anii precedenti si indiferent daca au fost depuse de aceeasi institutie sau
de institutii diferite), aceste candidaturi se vor RESPINGE.
In cazul in care identificarea dublei finantari se realizeaza dupa ce propunerile de
proiect au fost deja finantate, institutiile beneficiare ale grantului vor restitui
integral sumele transferate de ANPCDEFP pentru derularea proiectelor.

9. CRITERII DE DEPARTAJARE IN CAZUL OBTINERII UNOR PUNCTAJE
EGALE:
In cazul in care doua sau mai multe proiecte vor obtine punctaje egale si resursele
financiare de care va dispune ANPCDEFP pentru Programul Sectorial Comenius nu vor
permite finantarea tuturor acestora, vor fi avute in vedere urmatoarele criterii de
departajare:
• Proiecte depuse de institutii care nu au mai obtinut finantare pentru proiecte de
parteneriat scolar Comenius in Programul Socrates II, LLP;
• Institutia candidata provine din judetul cu cel mai mic numar de candidaturi depuse.
10. CONTRACTAREA:
Procesul de contractare a granturilor pentru proiectele de parteneriat scolar Comenius
(bilaterale si multilaterale), care vor avea statutul de „aprobat” in urma procesului de
consultare intre Agentiile Nationale, va demara in luna iulie 2012.
Activitatile specifice proiectelor de parteneriat scolar Comenius se vor desfasura in
perioada 1 august 2012-31 iulie 2014.
Nota:
Pentru proiectele multilaterale si bilaterale finantate sunt eligibili sa participe la
mobilitati doar elevii in varsta de minimum 12 ani.

V. PROIECTE DE PARTENERIAT COMENIUS REGIO
NOTA: nu exista prioritati nationale pentru aceasta actiune.
1. DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURII:
Dosarul de candidatura va fi transmis la ANPCDEFP doar de catre institutia
coordonatoare a parteneriatului Comenius Regio la nivel local.
Acest dosar va contine:
a) Regiuni coordonatoare din Romania
•

•

Formularul tip de candidatura pentru proiecte de parteneriat Comenius Regio
2012, (CLICK aici) completat in limba de comunicare stabilita la nivel de parteneriat
pe formularul in varianta engleza, tehnoredactat in doua exemplare, ambele
semnate cu cerneala sau pix de culoare albastra si stampilate in original de
reprezentantul legal al institutiei coordonatoare la nivel local.
Varianta in format electronic a formularului completat va fi trimisa pe e-mail
pana la termenul limita la adresa comenius.romania@anpcdefp.ro

•

•

O traducere in limba romana a formularului de candidatura NUMAI daca acesta a
fost completat in alta limba straina decat engleza sau franceza – 2 exemplare
tehnoredactate (pe formularul in limba engleza);
Scrisori ale fiecarui partener local/regional implicat in parteneriat, in care
acestia isi exprima intentia de implicare ca partener in proiect. Scrisorile trebuie
sa fie semnate si stampilate in original de catre reprezentantii legali ai
institutiilor respective.
b) Regiuni din Romania partenere in proiect:

•

•
•

•

Formularul tip de candidatura pentru proiecte de parteneriat Comenius Regio
2012, (CLICK aici) completat in limba de comunicare stabilita la nivel de parteneriat
pe formularul in varianta engleza, tehnoredactat in doua exemplare, ambele
semnate cu cerneala sau pix de culoare albastra si stampilate in original de
reprezentantul legal al institutiei coordonatoare la nivel local. UN SINGUR
EXEMPLAR va fi trimis catre Agentie, al doilea exemplar va fi pastrat de
catre candidat.
Varianta in format electronic a formularului completat va fi trimisa pe e-mail
pana la termenul limita la adresa comenius.romania@anpcdefp.ro
O traducere in limba romana a formularului de candidatura NUMAI daca acesta a
fost completat in alta limba straina decat engleza sau franceza – 1 exemplar
tehnoredactate (pe formularul in limba engleza);
Scrisori ale fiecarui partener local/regional implicat in parteneriat, in care
acestia isi exprima intentia de implicare ca partener in proiect. Scrisorile trebuie
sa fie semnate si stampilate in original de catre reprezentantii legali ai
institutiilor respective.

NOTA:
Candidatura se respinge pe criterii administrative daca se constata ca:
- data postei din stampila de pe plicul in care s-a trimis dosarul de candidatura este
ulterioara termenului limita de depunere anuntat;
- formularul de candidatura nu este cel corespunzator anului 2012;
- exemplarele din formularul de candidatura nu sunt tehnoredactate, stampilate si
semnate in original de catre reprezentantul legal al institutiei coordonatoare a
parteneriatului la nivel local;
- formularul de candidatura nu este completat intr- una din limbile oficiale ale UE;
- institutia coordonatoare nu este eligibila sa primeasca finantare in cadrul
Programului sectorial Comenius, Actiunea Proiecte de parteneriat Comenius
Regio;
- institutia nu solicita finantare la sectiunea E si nici nu este indicat tipul
parteneriatului;
- institutia nu solicita la sectiunea E finantare pentru ,,cheltuieli de proiect” si nici
nu se face mentiunea ,,nu este cazul”;
- institutiile implicate in parteneriat nu si-au indeplinit obligatiile contractuale
referitoare la granturile primite anterior de la Agentia Nationala.

Formularul de candidatura trebuie completat la toate punctele la care se solicita
informatii. In situatia in care candidatul nu are nimic de precizat la unul din punctele din
formular, va face mentiunea «nu este cazul» in limba de comunicare a proiectului.

2. TERMEN LIMITA:
Termenul limita, unic si comun la nivel european, pentru depunerea candidaturilor de
proiecte de parteneriat Comenius Regio este 21 februarie 2012 (data postei).
Documentele care compun dosarul de candidatura, mentionate la punctul 1, se vor aseza
intr-un dosar de plastic cu sina in ordinea in care au fost mentionate la acest punct.
Dosarul se va trimite la Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul
Educatiei si Formarii Profesionale, obligatoriu prin posta, in plic format A4 la urmatoarea
adresa:
Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii
Profesionale, Bucuresti, Calea Serban Voda nr. 133, sector 4, cod postal 040205.
Va rugam sa mentionati pe plic: Pentru Programul Sectorial Comenius – parteneriate
Comenius Regio.
Candidatii sunt sfatuiti sa obtina dovada expedierii candidaturii din partea Companiei de
curierat (ex. Posta Romana, alte companii) si sa o pastreze.
Lista cu candidaturile primite in cadrul actiunii Parteneriate Comenius Regio va fi
publicata pe site-ul www.llp-ro.ro dupa data de 25 aprilie 2012, dar nu mai tarziu de
5 mai 2012.
3. BUGET:
Pentru proiectele de parteneriat Comenius Regio, bugetul se va acorda dupa cum
urmeaza:
Distanta dintre regiunile
partenere
≤ 300 km (COM- 4M)
> 300 km (COM – 4M)
≤ 300 km(COM- 8M)
> 300 km (COM- 8M)
≤300 km (COM- 12)
> 300 km (COM- 12)
≤ 300 km (COM- 24)
> 300 km (COM- 24)

Numar minim de persoane care
vor participa la activitati de
mobilitate
4
4
8
8
12
12
24
24

Grant maxim EURO
2.000
4.000
4.000
8.000
5.000
10.000
10.000
20.000

y Pentru costurile aditionale legate de proiect se acorda un grant de pana la 25.000 Euro
conform prevederilor din Ghidul LLP 2012: Partea I- “Precizari generale”, capitolul 4.
ATENTIE:
Grantul mentionat in formularul de candidatura trebuie sa fie corespunzator tipului
de parteneriat Comenius la care se refera proiectul si numarului minim de participanti
la mobilitate. In cazul in care din formularul de candidatura rezulta ca numarul
minim de participanti este mai mic decat cel corespunzator tipului si grantului
selectate, grantul care va fi aprobat institutiei candidate va fi inferior grantului
solicitat.
Candidatura in care se solicita mai putin de 2000 EURO in cazul parteneriatelor
Comenius Regio ai caror parteneri se afla la o distanta ≤ 300 km (respectiv 4000
EURO pentru parteneriatele Comenius Regio ai caror parteneri se afla la o distanta >
300 km) va fi respinsa.

4. CRITERII DE ELIGIBILITATE:
In Romania, sunt eligibile sa solicite finantare in calitate de coordonator pentru derularea
proiectelor de parteneriat Comenius Regio: Consiliile Judetene, Consiliile Locale,
Inspectoratele Scolare si Casele Corpului Didactic.
Pentru a cunoaste toate criteriile de eligibilitate, va rugam sa consultati Apelul General
European pentru propuneri de proiecte 2012, Ghidul LLP 2012: Partea I- “Precizari
generale”, capitolul 3, Ghidul LLP 2012: Partea a II-a- “Explicatii pentru fiecare actiune
in parte” si formularul de candidatura.
5. CRITERII DE EXCLUDERE:
Va rugam sa consultati criteriile de excludere din Apelul General European pentru
propuneri de proiecte 2012, Ghidul LLP 2012: Partea I- “Precizari generale”- capitolul 3.
6. CRITERII DE SELECTIE:
Va rugam sa consultati criteriile de selectie in Apelul General European pentru propuneri
de proiecte 2012, Ghidul LLP 2012: Partea I, “Precizari generale”– capitolul 3.
7. CRITERII DE ACORDARE A GRANTULUI:
Granturile pentru proiecte de parteneriat Comenius Regio se vor acorda in functie de:
• Calitatea proiectului depus pentru finantare. Candidaturile eligibile vor fi evaluate
avand in vedere criteriile mentionate in Ghidul LLP 2012, Partea a II-a – “Explicatii
pentru fiecare actiune in parte”.

NOTA:
Vor fi declarate RESPINSE proiectele trimise de institutii care nu respecta cerintele
si reglementarile din prezentul Apel National la Propuneri si din Apelul General
European pentru propuneri de proiecte 2012.
In conformitate cu Reglementarea Consiliului (EC, Euratom) nr. 1605/2002 cu
privire la Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor
europene (modificata prin documentul cu numarul 478/2007 din 23 aprilie 2007) si
in conformitate cu regulile specifice ale LLP mentionate in Ghidul pentru Agentiile
Nationale, dubla finantare este interzisa.
Astfel, este interzisa acoperirea acelorasi costuri ale unei activitati din doua surse de
finantare diferite, cu exceptia cazului in care se poate dovedi complementaritatea.
Nu se acorda de mai multe ori finantare pentru aceeasi activitate.
De asemenea, daca vor fi identificate candidaturi identice la nivel de continut sau
daca vor fi identificate pasaje de text similare sau identice cu alte propuneri de
proiecte (indiferent daca au fost depuse la acelasi termen limita sau la termenele
limita din anii precedenti si indiferent daca au fost depuse de aceeasi institutie sau
de institutii diferite), aceste candidaturi se vor RESPINGE.
In cazul in care identificarea dublei finantari se realizeaza dupa ce propunerile de
proiect au fost deja finantate, institutiile beneficiare ale grantului vor restitui
integral sumele transferate de ANPCDEFP pentru derularea proiectelor.
8. CRITERII DE DEPARTAJARE IN CAZUL OBTINERII UNOR PUNCTAJE
EGALE:
In cazul in care doua sau mai multe proiecte vor obtine punctaje egale si resursele
financiare de care va dispune ANPCDEFP pentru Programul Sectorial Comenius nu vor
permite finantarea tuturor acestora, va fi avut in vedere urmatorul criteriu de departajare:
• Proiecte depuse de institutii care provin dintr-o zona dezavantajata din punct de
vedere socio-economic, stabilita ca atare printr-un act normativ.

9. CONTRACTAREA:
Procesul de contractare a granturilor pentru proiectele de parteneriat Comenius Regio,
care vor avea statutul de „aprobat” in urma procesului de consultare intre Agentiile
Nationale, va demara in luna iulie 2012.

