
 

FISA DE PROIECT 

 

PROIECTE NATIONALE DE COOPERARE IN PARTENERIAT IN DOMENIUL 

INCLUZIUNII COPIILOR ROMI IN SCOALA 
 

PROGRAM DE FINANTARE: 

Numele 
programului 

PROGRAMUL DE EDUCATIE, BURSE, UCENICIE SI ANTREPRENORIATUL 
TINERILOR IN ROMANIA FINANTAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021 
3 State Donatoare: Islanda, Liechtenstein, Norvegia.  

Stat Beneficiar Romania 

Autoritatea de 

Management 
Granturi SEE/ Ministerul Fondurilor Europene 

Operator de 
program 

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii 
Profesionale (ANPCDEFP) 

Alocare apel 811.764 EUR 

Termen limita 
► Pentru depunerea proiectelor: 31.05.2018, nu mai tarziu de ora 22.00. 
► Pentru evaluarea proiectelor: 31.07.2018 
► Pentru demararea proiectelor: 01.10-31.12.2018 

PROIECT:  

Buget 

Finantarea nerambursabila acopera:  
► 100% din costurile eligibile – pentru institutii publice 
► 90% din costurile eligibile – pentru ONG-uri 
 
Valoarea finantarii nerambursabile: 
► Minimum – 60.000 EUR 
► Maximum – 200.000 EUR. 

Candidati 
eligibi 
 

Organizatiile neguvernamentale romanesti (ONG-uri) sau institutiile publice 
romanesti active in domeniul incluziunii copiilor romi in scoala, in numele unui 
consortiu.   

 
! Pentru un punctaj cat mai bun, aplicantul trebuie sa fi implementat si coordonat 
minimum 3 proiecte in domeniul pentru care se acorda finantarea (se vor indica paginile 

web ale proiectelor) 
 
! Un candidat poate avea numai o candidatura in cadrul unui Apel la propuneri de 
proiecte. Daca acelasi candidat va trimite mai multe aplicatii, numai prima, in ordine 
cronologica, va fi luata in considerare. 

 

Parteneri  
eligibili  

Minimum 5 si maximum 6 scoli romanesti cu minimum 20% copii romi inscrisi, 
situate in comunitati dezavantajate.  
 
! O scoala poate deveni partener numai intr-un singur proiect (consortiu), in cadrul unui 
Apel la propuneri de proiecte, indiferent care este aplicantul. Daca o scoala va participa, 
in cadrul aceluiasi Apel, in 2 proiecte diferite cu 2 aplicanti diferiti, ambele proiecte vor fi 

declarate ineligibile.  
Durata 
proiectelor 

► Minimum – 12 luni 
► Maximum – 24 luni. 

Grup tinta 

► Profesori din scolile partenere care lucreaza cu copii romi;  

► Parinti romi si neromi ai elevilor din scolile partenere;  
► Elevi romi si neromi din scolile partenere. 

Activitati 

eligibile  

1) Formarea profesorilor care lucreaza cu copii romi in domenii referitoare la: 
 Abordari de predare centrate pe elev; 
 Scoala inclusiva si predarea intr-un mediu multicultural; 
 Democratia si educatia pentru centatenie activa; 

 Drepturile omului/copilului, toleranta, anti-discriminare etc.;  
 

2) Elaborarea de noi curriculumuri si/sau materiale didactice referitoare la un mediu 
incluziv si multicultural (care pot fi produse intelectuale); 
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3) Activitati extracurriculare pentru parintii romi si neromi impreuna: activitati de 
invatare / constientizare referitoare la anti-discriminare, incluziune sociala si toleranta, 
drepturile omului/copilului;  

4) Activitati extracurriculare pentru elevii romi si neromi impreuna: activitati de 
constientizare referitoare la incluziunea sociala, care sustin dezvoltarea unor 
abilitati/atitudini sociale.  

Costuri eligibile 
 

► Costuri pentru managementul, implementarea si activitatile proiectului; 
 pentru lider – 500 EUR/luna 

 pentru scoli – 250 EUR/luna/scoala 
► Costuri pentru implementarea activitatilor eligibile: 

 74 EUR/zi lucratoare / expert, formator sau facilitator roman 
 241 EUR/zi lucratoare – expert din Lichenstein sau Norvegia 
 214 EUR/zi lucratoare – expert din Islanda 
 20 EUR/zi lucratoare / elev/ profesor insotitor pentru activitati extracurriculare 

in afara scolii (cazare/masa/inchiriere sala etc) 

► Costuri de transport. Costurile de transport se acorda numai elevilor din scolile 

partenere, profesorilor insotitori ai elevilor minori si persoanelor insotitoare ale 
participantilor cu nevoi special; 
 20 EUR/participant pentru deplasari intre 10 si 99 Km 
 180 EUR / participant pentru depalsari intre 100 si 499 KM 

► Sprijinul individual si transportul expertilor din statele donatoare (sunt aplicabile 
costurile bazate pe unitati); 

► Sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale participante. 

Plati 

Pentru proiecte cu durata de implementare de 12 luni: 
► 80% plati in avans 
► 20% plati dupa aprobarea raportului final 

Pentru proiecte cu durata de implementare pana in 24 de luni: 

► 40% plati in avans 
► 40% plati in avans – dupa aprobarea raportului intermediar 
► 20% plati dupa aprobarea raportului final 

Indicatori 

1. In fiecare proiect, minimum 60 de profesori care lucreaza cu copii romi vor fi 

implicati in activitati de formare; 
2. In fiecare proiect, minimum 70 de parinti (romi si neromi) vor fi implicati in 

activitati de invatare/constientizare in domeniul anti-discriminarii; 
3. In fiecare proiect, minimum 200 de elevi (romi si neromi) vor fi implicati in activitati 

de constientizare in domeniul incluziunii; 
4. In fiecare proiect, minimum 6 noi curriculumuri sau materiale didactice referitoare 

la un mediu incluziv si multicultural vor fi elaborate; 
5. Fiecare activitate de invatare/constientizare pentru parinti va fi organizata pentru 

parinti romi si neromi impreuna si va include minimum 40% de parinti romi fiecare; 
6. Fiecare activitate de constientizare pentru elevi va fi organizata pentru elevi romi si 

neromi impreuna si va include minimum 40% de elevi romi fiecare; 
7. In toate celelalte activitati (daca este cazul) cu parinti sau cu copii, o participare 

echilibrata a parintilor romi si neromi, respectiv a copiilor romi si neromi va fi 
asigurata; 


