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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

GRUNDTVIG 

Categoria 
acţiunii 

MOBILITATE 

Acţiunea Proiecte principale de voluntariat pentru persoane în vârstă 
GRUNDTVIG 

Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Proiectele pentru Voluntariatul Seniorilor oferă suport financiar parteneriatelor bilaterale şi 
schimburilor de voluntari în vârstă organizate între organizaţii situate în două ţări participante la 
Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP). 
Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii are scopul de a oferi persoanelor de toate vârstele 
diferite posibilităţi de formare într-un context formal, non-formal sau informal. Voluntariatul este 
tot mai mult recunoscut ca fiind o experienţă de învăţare informală foarte valoroasă pentru 
persoanele de toate vârstele. A fost recunoscut, în mod special, ca o modalitate de a oferi noi 
ocazii de învăţare adulţilor seniori din Europa, prin promovarea procesului de «îmbătrânire 
activă» şi prin evidenţierea contribuţiei seniorilor la societate. Este adevărat că adulţii seniori 
reprezintă o sursă bogată de înţelepciune şi experienţă din care societatea ar putea să obţină mai 
multe beneficii decât a făcut-o în trecut. Această acţiune oferă o nouă formă de mobilitate 
adulţilor seniori din Europa şi le va permite să înveţe, să împărtăşească cunoştinţe şi experienţe  
într-o ţară europeană diferită de ţara lor de origine. 
Termenul "voluntariat" se referă la toate formele de activităţi voluntare, formale sau informale. 
Persoana implicată se angajează de bună voie, în funcţie de propria alegere şi motivaţie, fără să 
fie preocupată de câştiguri financiare. Activitatea de voluntariat aduce beneficii persoanei care se 
oferă voluntar, comunităţilor şi societăţii în general. Este un mijloc prin care persoanele şi 
asociaţiile răspund nevoilor de natură umanitară, socială sau de mediu şi este adesea 
desfăşurată în sprijinul unei organizaţii non-profit sau a unei iniţiative comunitare. Astfel, 
activităţile voluntare aduc beneficii societăţii, dar nu înlocuiesc personalul profesionist, angajaţii 
plătiţi. 
Această formă de mobilitate urmăreşte colaborarea între organizaţiile care vor trimite şi vor 
găzdui voluntari. Ea trebuie să permită unor noi tipuri de organizaţii să se alăture programului 
Grundtvig, să-şi îmbogăţească activitatea, prin schimbul de bune practici, precum şi să creeze o 
colaborare europeană durabilă între ele. 
 
Acţiunea are următoarele obiective interconectate şi egale ca importanţă: 
1. să permită adulţilor seniori să se ofere voluntari într-o altă ţară europeană, pentru orice gen 

de activitate non-profit, ca formă de activitate de învăţare informală şi reciprocă (învăţare/ 
împărtăşire de cunoştinţe). 

2. să stabilească o cooperare de durată între organizaţia gazdă şi cea care trimite voluntari, pe 
o temă sau un grup ţintă specific, pe baza schimbului de voluntari. 

 
Rezultate preconizate: 
• Pentru voluntari:  

1) creşterea competenţelor personale, lingvistice, sociale şi interculturale,  
2) contribuţia la dezvoltarea şi implementarea activităţilor non-profit şi, dincolo de aceasta, 

contribuţia la comunitate ca cetăţean activ,  
3) dobândirea/dezvoltarea/transmiterea competenţelor specifice activităţii (rezultatele 

dezvoltării învăţării şi a competenţelor din perioada de mobilitate a voluntarilor vor fi 
recunoscute corespunzător de organizaţiile participante, adică validarea învăţării 
informale); 

• Pentru organizaţia care trimite, organizaţia gazdă şi comunităţile locale unde voluntarii 
realizează perioada de mobilitate în străinătate:  

1) schimbul şi dobândirea de experienţă, cunoştinţe şi bune practici,  
2) dezvoltarea colaborării la nivel european pe o anumită temă,  
3) o percepţie europeană consolidată. 

 
Cooperare bilaterală şi reciprocă 
Proiectele trebuie să implice două organizaţii, fiecare din câte o ţară participantă la Programul 
LLP. Una dintre aceste ţări trebuie să fie stat membru al UE. Fiecare organizaţie trebuie să 
trimită 2-6 voluntari şi să găzduiască 2-6 voluntari pe perioada de acordare a grantului. Doi 
voluntari reprezintă un minimum absolut. Organizaţiile pot trimite/primi peste 6 voluntari, dar 
aceasta nu va duce la o creştere a finanţării Grundtvig. Voluntarii se pot deplasa în grup sau 
individual. Dacă, după perioada de doi ani de finanţare, se acordă un nou grant pentru 
continuarea schimbului în cadrul Proiectului, voluntarii trebuie să fie alte persoane (fiecare 
persoană poate participa ca voluntar o singură dată într-o perioadă de trei ani). Trimiterea şi 
găzduirea pot avea loc în acelaşi timp, dar nu neapărat. 
 
Profilul voluntarilor 
Acţiunea este deschisă tuturor adulţilor seniori de peste 50 de ani, în condiţiile precizate în 
“Criteriile specifice de eligibilitate” de mai jos. Se acordă o atenţie deosebită încurajării 
participării voluntarilor provenind din grupuri sociale defavorizate şi din rândul minorităţilor 
etnice, servind astfel la integrarea lor în Europa şi la combaterea rasismului şi a xenofobiei. 
Trebuie încurajată participarea egală a ambelor sexe. 
Este de aşteptat ca, în multe cazuri, voluntarii să fie persoane cu experienţă, ceea ce va 
amplifica schimbul de experienţă dintre organizaţiile gazdă şi cele de origine. Oricum, acest fapt 
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nu este obligatoriu, voluntarii putând fi persoane care doresc să se ofere voluntari pentru prima 
dată. 
Profilul organizaţiilor de origine şi gazdă şi al activităţii voluntare 
Orice organizaţie poate trimite şi găzdui voluntari, cu condiţia să demonstreze că are capacitatea 
necesară pentru a o face într-un mod eficace. Trebuie, totuși, să precizăm că: 
- activităţile în care vor fi implicaţi voluntarii trebuie să fie non-profit şi trebuie să ofere reale 
ocazii de învăţare - fie formale, non-formale sau (de cele mai multe ori) informale - pentru 
voluntari; voluntarii nu trebuie doar să observe, dar să şi participe activ la activităţile 
partenerilor ; 
- organizaţiile partenere la proiect care trimit şi găzduiesc voluntari trebuie să dezvolte o 
cooperare durabilă pe o temă specifică/activitate/grup ţintă, prin schimbul de voluntari. De 
aceea, ele trebuie să aibă profiluri similare sau complementare. Pentru acelaşi motiv, voluntarii 
trebuie să fie trimişi sau găzduiţi numai de către organizaţiile care sunt partenere în proiect. 
 
Durata activităţii 
Activitatea de voluntariat în cealaltă ţară se desfăşoară pe o perioadă continuă de 3-8 săptămâni 
(adică, cel puţin 21 de zile, perioadă care poate include deplasarea), în care nu sunt incluse 
fazele necesare de pregătire şi de analiză post acţiune. Trei săptămâni reprezintă un minimum 
absolut. Perioada de voluntariat poate depăşi 8 săptămâni, dar aceasta nu va duce la o creştere 
a finanţării Grundtvig. Atât activităţile de voluntariat propriu-zise, cât şi activităţile pregătitoare 
şi de analiză post acţiune trebuie clar definite în candidatură. 
 
Informaţii suplimentare 
 
Informaţii suplimentare şi resurse de documentare sunt disponibile pentru organizaţiile partenere 
la proiect şi pentru voluntari pe site-ul Agenţiei Naţionale şi pe site-ul LLP/Grundtvig la 
ec.europa.eu. 

Cine poate beneficia • Toţi adulţii seniori în vârstă de peste 50 de ani, în condiţiile prevăzute în “Criteriile specifice de 
eligibilitate” de mai jos. Vezi şi “Profilul voluntarilor” de mai sus. 
• Organizaţiile gazdă şi cele care trimit voluntari pot fi orice entitate cu personalitate juridică, cu 
condiţia de a oferi voluntarilor sarcini non-profit şi de a integra acest schimb de voluntari în 
cadrul unui proces de cooperare europeană. 

Cine poate candida • Organizaţii gazdă şi cele care trimit voluntari: orice organizaţie care este o entitate cu 
personalitate juridică, iar activităţile voluntare sunt non-profit. 
• Voluntari: adulţi seniori în vârstă de peste 50 de ani, fie că sunt sau nu deja implicaţi în 
educaţia adulţilor, pot solicita organizaţiilor participante la Proiectul de voluntariat pentru adulţi 
seniori Grundtvig să devină voluntari, cu condiţia să întrunească condiţiile prevăzute în “Criteriile 
specifice de eligibilitate” de mai jos. 

PRIORITĂŢI Vă rugăm să verificaţi la Agenţia Naţională dacă există priorităţi naţionale. Nu există priorităţi 
europene pentru Proiectele de voluntariat pentru adulţii seniori GRUNDTVIG. 

CUM SE CANDIDEAZĂ Descentralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenţia Naţională a candidatului. 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale.  
Procedura de 
selecţie: 

NA1 

  
 

31 martie 2011 
 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă : 2 ani 
Durata maximă: 2 ani 
Comentariu privind 
durata 

Activităţi de voluntariat: 3-8 săptămâni. Toate activităţile trebuie să se desfăşoare între 
1.08.2011 şi 31.07.2013. 

DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid. 
Tabelul/Tabelele 
privind grantul: 

Tabelul 1a şi Tabelul 3b 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Finanţarea pentru Proiectele de voluntariat pentru adulţii seniori se acordă sub forma unei sume 
forfetare fiecăreia din cele două organizaţii participante la proiectul în discuţie. Nivelul grantului 
are la bază sume forfetare prestabilite, în funcţie de numărul de voluntari pe care organizaţia 
candidată preconizează că îi va trimite şi îi va primi, durata perioadelor de mobilitate şi ţările 
implicate. Se acoperă atât costurile de transport şi de subzistenţă pentru voluntari, cât şi cele pe 
care le suportă organizaţiile implicate în proiect. 
"Alte costuri" legate de participarea voluntarilor la proiecte sunt precizate în secţiunea 4.D din 
acest ghid, Partea I. 
Consultaţi AN pentru a verifica dacă există reguli speciale cu privire la fondurile suplimentare în 
cazul persoanelor cu nevoi speciale. 
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PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi Capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ 
AL UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. Reguli specifice de 
eligibilitate: Parteneriatul proiectului trebuie să cuprindă 2 organizaţii, fiecare situată într-o altă ţară 

participantă la LLP. Cel puţin una dintre aceste ţări trebuie să fie stat membru al UE. 
 
Adulţii care participă la un proiect ca voluntari trebuie să fie în vârstă de cel puţin 50 de ani la 
data începerii perioadei de voluntariat şi să fie: 
- rezidenţi ai unei ţări participante la Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii; 
- rezidenţi din alte ţări care sunt înscrişi la cursuri regulate din şcoli, instituţii de învăţământ 
superior sau de formare profesională, sau în organizaţii de educaţia adulţilor dintr-o ţară 
participantă la program, angajaţi sau care locuiesc într-o ţară participantă, potrivit condiţiilor 
stabilite de către fiecare ţară participantă şi luând în consideraţie natura programului (a se 
consulta website-ul Agenţiei naţionale) 
 
Vă rugăm să verificaţi la Agenţia Naţională dacă se aplică cerinţe naţionale suplimentare. 

Numărul minim de 
ţări: 

2 

Numărul minim de 
parteneri: 

2 

Comentariu privind 
participanţii: 

Vezi mai sus 

1. Calitatea proiectului: 
Candidatura cuprinde o prezentare clară a organizaţiilor participante (care trimite voluntari şi 
gazdă), voluntarii sau liniile directoare pentru selectarea voluntarilor, activităţile de voluntariat şi 
valoarea lor educaţională. Cooperarea dintre parteneri include activităţi şi planuri care merg mai 
departe decât schimbul de voluntari. Voluntarii dintr-un mediu defavorizat vor fi incluşi.. 
2. Calitatea proiectului parteneriatului: 
Organizaţiile participante sunt adecvate pentru tema la care se va lucra în cadrul proiectului. 
Există un echilibru între parteneri în ceea ce priveşte implicarea lor în activităţile ce urmează să 
se desfăşoare. Au fost prevăzute măsuri adecvate pentru a asigura o comunicare şi o cooperare 
eficace, precum şi durabilitatea cooperării, acolo unde este posibil. 
3. Impactul şi valoarea adăugată europeană: 
Impactul şi beneficiile cooperării europene asupra instituţiilor participante şi asupra voluntarilor 
participanţi sunt clare şi bine definite, iar metodologia pentru evaluarea impactului şi beneficiilor 
sunt explicite. Proiectul este integrat în activităţile instituţiilor/organizaţiilor participante. 
Candidatura demonstrează că organizaţiile participante vor lucra în strânsă colaborare şi vor 
obţine rezultate care nu ar putea fi realizate la nivel naţional. 
4. Calitatea programului de lucru: 
Programul de lucru este adecvat realizării obiectivelor proiectului de voluntariat pentru adulţii 
seniori. Sarcinile sunt clar definite şi distribuite între parteneri, astfel încât rezultatele să poată fi 
obţinute în perioada de timp stabilită. Ambii partenerii sunt implicaţi activ. 
5. Diseminarea şi exploatarea rezultatelor: 
Activităţile planificate pentru diseminarea şi exploatarea rezultatelor sunt pertinente şi bine 
definite. Ele angajează toate organizaţiile participante şi voluntarii şi, dacă este posibil, 
comunitatea.  
 
 
 
 
 
 

Criterii de acordare a 
grantului  

 
PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

iunie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  iunie 
Data probabilă a începerii acţiunii  august 
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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

GRUNDTVIG 

Categoria 
acţiunii 

PROIECTE MULTILATERALE 

Acţiunea Proiecte multilaterale GRUNDTVIG 
Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Proiectele multilaterale Grundtvig sunt derulate de instituţii/organizaţii din diferite ţări 
participante. Acestea colaborează, reunind cunoştinţe şi experienţe în vederea obţinerii de 
rezultate/produse concrete şi inovatoare, care să aibă o valoare europeană indiscutabilă. În 
multe cazuri, aceasta va presupune pilotarea experienţelor din domenii strategice şi realizarea de 
materiale didactice de înaltă calitate. Aceste proiecte vizează în egală măsură consolidarea 
dimensiunii europene în domeniul educaţiei adulţilor. 
 
În cadrul priorităţilor anunţate în Apelul general la propuneri, pot fi finanţate următoarele 
activităţi : 
• Îmbunătăţirea conţinutului şi organizării educaţiei adulţilor, de exemplu prin: 

o producerea, testarea, evaluarea/diseminarea comparativă a programelor de studiu 
inovatoare, metodologiilor şi modulelor pentru cursanţii adulţi; 

o elaborarea de cursuri de formare Grundtvig în vederea creşterii disponibilităţii şi calităţii 
cursurilor europene de formare pentru profesori, manageri şi alte categorii de personal 
implicat în educaţia adulţilor. Proiectele de acest tip vor avea în mod particular prioritate 
(a se vedea Nota * de mai jos) 

o iniţiative inovatoare pentru formarea iniţială sau continuă a formatorilor adulţilor; 
• Îmbunătăţirea educaţiei adulţilor la nivel de sistem/strategie, de exemplu: 

o analize comparative ale iniţiativelor în domeniul strategiilor pentru educaţia adulţilor; 
o elaborarea unor indicatori calitativi şi statistici, a unor instrumente şi baze de date de 

bune practici în domeniul educaţiei adulţilor la nivel formal, non-formal sau informal; 
o dezvoltarea/diseminarea modelelor inovatoare de finanţare pentru educaţia adulţilor; 
o organizarea de activităţi menite să crească gradul de conştientizare în scopul promovării 

învăţării pe tot parcursul vieţii (cum ar fi campaniile de informare); 
• Îmbunătăţirea accesului la oportunităţile de învăţare pentru adulţi, de exemplu: 

o dezvoltarea/diseminarea de strategii care să stimuleze cererea de învăţare în rândul 
adulţilor reticenţi la învăţarea pe tot parcursul vieţii; 

o dezvoltarea dimensiunii de învăţare pe tot parcursul vieţii în instituţiile de învăţământ 
din sectorul formal, cum ar fi instituţii de învăţământ superior şi licee; 

o aplicarea practică şi testarea metodelor de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor 
dobândite prin învăţarea informală şi non-formală; 

o promovarea dezvoltării de centre de învăţare polivalente şi de reţele regionale de 
furnizori de formare; 

o dezvoltarea instrumentelor şi metodelor inovatoare de orientare şi consiliere; 
o promovarea interacţiunii între domeniul educaţiei adulţilor la nivel formal şi non-formal 

şi învăţarea generală oferită la locul de muncă; 
• Îmbunătăţirea managementului educaţiei adulţilor, de ex.: 

o măsuri care se adresează personalului nedidactic din instituţiile pentru educaţia 
adulţilor; 

o măsuri care vizează dezvoltarea dimensiunii educative a organizaţiilor care nu sunt 
implicate în principal în educaţia adulţilor (de ex. instituţiile culturale); 

o măsuri ce se adresează altor structuri care joacă un rol important în această privinţă, 
cum ar fi organizaţiile de lucrători sau servicii sociale, sindicate etc.; 

o analiza comparativă a modelelor şi abordărilor privind managementul. 
 
Proiectele sunt încurajate să implice cursanţii adulţi în activităţile proiectului şi să ţină seama de 
nevoile şi experienţele cursanţilor. În acest scop, cursanţii pot lua parte la reuniunile din cadrul 
proiectului şi la toate celelalte evenimente şi activităţi relevante ale proiectului. 
 
Toate proiectele trebuie să cuprindă planuri de evaluare şi diseminare a rezultatelor proiectului. 
 
* Notă : Chiar şi atunci când dezvoltarea cursurilor de formare Grundtvig nu constituie principalul 
scop al proiectului, candidaţii sunt încurajaţi să includă organizarea unor astfel de cursuri în 
propunerea lor ori de câte ori acest lucru se justifică; aceasta reprezintă un mijloc de diseminare 
activă a rezultatelor proiectului în rândul profesorilor, managerilor şi altor categorii de personal 
educaţional implicat în educaţia adulţilor. Costurile pentru organizarea acestor cursuri pot fi 
acoperite prin acordarea de granturi Grundtvig pentru formarea continuă pentru participanţi, cu 
condiţia ca aceste cursuri să fie aprobate de Agenţiile Naţionale competente. 

Cine poate beneficia Toate organizaţiile implicate în domeniul educaţiei adulţilor, la nivel formal, non-formal sau 
informal, cu precădere următoarele: 
• furnizorii de educaţie pentru adulţi din sistemul formal sau non-formal (de ex. şcoli primare şi 
secundare care oferă cursuri pentru adulţi, universităţi populare, şcoli comunale); 
• alţi furnizori de educaţie pentru adulţi, cum ar fi fundaţii şi asociaţii non-profit, sindicate şi 
organizaţii ale angajatorilor, biblioteci şi muzee, spitale, închisori şi centre de detenţie juvenilă, 
asociaţii sportive, organizaţii de cartier 
• instituţii de învăţământ superior care desfăşoară activităţi de cercetare şi/sau activităţi de 
dezvoltare a programelor de studiu pentru adulţi sau care oferă oportunităţi educaţionale pentru 
adulţi; 
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• organizaţii care asigură formarea personalului din domeniul educaţiei adulţilor; 
• autorităţi naţionale, regionale şi locale; 
• confederaţii europene din domeniul educaţiei adulţilor; 
• organizaţii profesionale şi întreprinderi din sectorul privat ale căror activităţi nu se limitează la 
formarea profesională; 
• alţi actori care au o ofertă pentru educaţia adulţilor sau care răspund cererilor individuale de 
învăţare; 
• alte organisme care pot contribui cu o expertiză complementară. Printre acestea se numără: 
edituri, mass-media, institute de cercetare etc. Sunt încurajate în mod deosebit consorţiile mixte 
care includ diferite tipuri de organizaţii, ori de câte ori acest lucru poate ajuta la realizarea 
obiectivelor proiectului vizat. 
Notă: Această acţiune este deschisă organizaţiilor care provin din ţări care nu participă la 
Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii şi care pot avea rol de partener. Acestea nu pot fi 
organizaţia coordonatoare a proiectului. A se vedea Partea I din acest Ghid (secţiunea 1C) şi – 
pentru detalii privind regulile administrative potrivit cărora aceste organizaţii pot participa – 
website-ul Agenţiei Executive.  

Cine poate candida Organizaţia coordonatoare în numele consorţiului. 
PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul general la propuneri 2011-2013 – Priorităţi 

strategice al LLP. 
CUM SE CANDIDEAZĂ Centralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenţia Executivă 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale.  
Procedura de 
selecţie: 

COM 

  
 

28 februarie 2011 
 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă : 1 an 
Durata maximă: 3 ani 
Comentariu privind 
durata 

Prelungirea perioadei de eligibilitate cu cel mult 6 luni, la cerere, pentru proiecte şi reţele 
multilaterale, studii şi cercetări comparative, măsuri acompaniatoare este posibilă numai în 
cazuri excepţionale. Valoarea totală a grantului nu se modifică. 

DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid. 
Tabelul/Tabelele 
privind grantul: 

Pentru baremul zilnic privind costurile de personal: vezi Tabelul 5a; baremul zilnic nu trebuie să 
depăşească aceste valori publicate. 
Pentru baremul zilnic privind costurile de subzistenţă: vezi Tabelul 5b; baremul zilnic nu trebuie 
să depăşească aceste valori publicate. 
Pentru organizaţii participante din ţări terţe: vezi tabelul publicat pe site-ul Agenţiei Executive. 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

150 000 EUR/an. Cu toate acestea, contribuţia maximă a UE la proiecte va fi de 300 000 euro. 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Valoarea maximă a grantului european este de 75% 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi Capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ 
AL UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. Reguli specifice de 
eligibilitate:  
Numărul minim de 
ţări: 

3 

Numărul minim de 
parteneri: 

3 

Comentariu privind 
participanţii: 

Cel puţin o ţară trebuie să fie stat membru al UE.  

1. Relevanţa 
Finanţarea solicitată şi rezultatele scontate se înscriu clar printre obiectivele specifice, 
operaţionale şi generale ale Programului. Obiectivele sunt clare şi realiste şi se referă la o temă/ 
grup ţintă adecvate. Atunci când priorităţile pentru acţiunea respectivă sunt stabilite în Apelul 
general la propuneri 2011-2013 al LLP, cel puţin una dintre acestea trebuie tratată 
corespunzător. 
2. Calitatea programului de lucru 
Organizarea muncii este clară şi adecvată pentru atingerea obiectivelor. Programul de lucru 
stabileşte şi distribuie sarcini/activităţi partenerilor în aşa fel încât se garantează că rezultatele 
vor fi obţinute la timp şi se vor încadra în buget.  

Criterii de acordare a 
grantului  

3. Caracterul inovator 
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Proiectul va furniza soluţii inovatoare pentru nevoile clar identificate ale unor grupuri ţintă clar 
identificate. Acest lucru se va realiza fie prin adaptarea şi transferarea abordărilor inovatoare 
deja existente în alte ţări sau sectoare de activitate, fie prin elaborarea de soluţii noi, originale, 
care nu sunt încă disponibile în nici una dintre ţările participante la Programul de Învăţare pe tot 
parcursul vieţii. 
4. Calitatea consorţiului 
Consorţiul reuneşte toate deprinderile, expertiza recunoscută şi competenţele necesare pentru 
punerea în practică a tuturor aspectelor programului de lucru. Sarcinile sunt distribuite 
partenerilor în mod adecvat.  
5. Valoarea adăugată europeană 
Beneficiile şi nevoia cooperării europene (spre deosebire de abordările naţionale, regionale sau 
locale) sunt clar demonstrate.  
6. Raportul costuri-beneficii 
Candidatura prezintă un echilibru între costuri şi beneficii pentru activităţile prevăzute şi bugetul 
corespunzător acestora. 
7. Impactul 
Impactul previzibil asupra abordărilor, grupurilor ţintă şi sistemelor vizate este clar definit şi sunt 
stabilite măsurile pentru a se asigura obţinerea acestuia. Este probabil că rezultatele activităţilor 
vor fi semnificative. 
8. Calitatea planului de valorizare (diseminarea şi exploatarea rezultatelor) 
Activităţile de diseminare şi exploatare vor permite folosirea optimă a rezultatelor dincolo de 
interesele participanţilor la proiect, pe durata şi după încheierea proiectului. 
9. După caz: Participarea organizaţiilor din ţări terţe 

 Participarea organizaţiilor din ţări terţe adaugă valoare candidaturii, activităţile propuse pentru 
partenerul(ii) dintr-o ţară terţă sunt adecvate şi bugetul solicitat pentru acest scop este 
reprezintă o investiţie profitabila. 

PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

iunie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  septembrie 
Data probabilă a începerii acţiunii  octombrie 
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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

GRUNDTVIG 

Categoria 
acţiunii 

REŢELE MULTILATERALE 

Acţiunea Reţele multilaterale GRUNDTVIG 
Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Obiectivele reţelelor Grundtvig sunt de a consolida legătura dintre diferiţii actori implicaţi în 
educaţia adulţilor în cel mai larg sens, de a îmbunătăţi calitatea, dimensiunea europeană şi 
vizibilitatea activităţilor sau a tematicii de interes comun în domeniul educaţiei adulţilor şi de a 
face mai bine cunoscute publicului larg posibilităţile de învăţare pe tot parcursul vieţii, precum şi 
de a le face mai accesibile cetăţenilor. 
Reţelele Grundtvig sunt reţele la scară largă, care oferă un forum sau o platformă comună de 
discuţii şi de schimb de informaţii despre subiecte cheie, stabilirea strategiilor şi/sau cercetarea 
în domeniul educaţiei adulţilor. 
 
Fiecare reţea Grundtvig vizează o temă bine definită, un sector sau un set de probleme cheie 
selectate din domeniul larg al educaţiei adulţilor. Priorităţile sunt menţionate în Apelul general la 
propuneri 2011-2013 al LLP. În cadrul fiecărui domeniu specific de activitate, fiecare reţea 
trebuie: 
 
• să aprofundeze dezbaterea unor aspecte importante legate de strategii şi practică 
• să propună o imagine de ansamblu a unui domeniu (prin studii şi analize comparative) în 
context european 
• să analizeze diferitele definiţii folosite în diferite ţări cu privire la conţinut şi metodologie, 
contribuind astfel la constituirea unei terminologii comune la nivel european în domeniile cheie 
ale educaţiei adulţilor 
• să identifice nevoile prezente, iminente şi viitoare, şi în special să găsească aspectele în care 
cooperarea europeană poate fi benefică în mod deosebit 
• să promoveze diseminarea descoperirilor şi a recomandărilor, precum şi aplicarea lor în 
domeniile respective 
• să aibă o contribuţie majoră la diseminarea bunelor practici disponibile la nivel naţional sau 
european. 
 
În general, fiecare reţea Grundtvig trebuie să îndeplinească trei roluri: 
 
1. să ofere o platformă comună şi un ‘punct de referinţă’ pentru discuţii şi schimb de informaţii 
pe teme cheie, definirea strategiilor şi cercetarea în domeniul educaţiei adulţilor 
2. să participe activ la includerea în reţea a proiectelor Grundtvig pe teme de interes comun în 
vederea promovării cooperării europene şi a inovaţiei 
3. să disemineze rezultatele, ideile şi cele mai bune practici ce decurg din proiecte Grundtvig 
anterioare şi alte iniţiative derulate la nivel european, naţional sau regional în domeniul tematic 
ales. 
 
În consecinţă, fiecare reţea trebuie să joace un rol cheie în promovarea cooperării europene în 
sectorul său specific din domeniul educaţiei adulţilor. 
 
În conformitate cu tipul de activitate desfăşurată de reţele, organizaţia coordonatoare şi 
principalii parteneri sunt organizaţii implicate activ în stabilirea strategiilor şi/sau cercetarea în 
domeniul educaţiei adulţilor la nivel formal, non-formal sau informal. 
 
Coordonarea unei reţele Grundtvig trebuie să revină unei organizaţii care să dispună de o 
infrastructură solidă şi de legături strânse cu structuri naţionale şi regionale relevante, 
reprezentative în ţara sa. Organizaţii europene relevante, inclusiv asociaţii care activează în 
domeniul vizat pot, de asemenea, să fie bine dotate pentru a prelua o astfel de misiune. În mod 
similar, ceilalţi parteneri care nu coordonează trebuie să fie organizaţii adecvate, capabile să 
reprezinte activ şi complet ţările respective în cadrul dezvoltării reţelei şi implementării 
activităţilor acesteia. Dacă reţeaua vizează nevoile educaţionale ale unui anumit ‘grup ţintă’ din 
societate, reprezentanţii acestei părţi a populaţiei trebuie implicaţi activ în planificarea şi 
derularea activităţilor reţelei. 
 
O reţea tipică este constituită din: 
• organizaţia coordonatoare, aleasă de parteneri să răspundă de organizarea generală, 
managementul şi coordonarea activităţilor pe toată durata proiectului 
• alte organizaţii care reprezintă nucleul reţelei, multe dintre care au fost prezente încă de la 
crearea reţelei şi care sunt în mod preponderent implicate activ în realizarea misiunilor reţelei 
• o serie de alte reţele care funcţionează ca relee de transmitere permanentă a informaţiilor 
• corespondenţi ocazionali care participă la activităţile reţelei. 
 
În cadrul priorităţilor definite în Apelul general la propuneri 2011-2013 al LLP, printre activităţile 
desfăşurate de reţele şi pentru care se poate folosi un grant se numără următoarele: 
• activităţi care vizează facilitarea şi extinderea cooperării europene, cum ar fi schimbul de 
informaţii, formarea coordonatorilor de proiect, promovarea de noi proiecte, diseminarea 
rezultatelor proiectului şi a bunelor practici 
• activităţi care vizează promovarea inovaţiei educaţionale şi a celor mai bune practici în 
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domeniul tematic vizat, cum ar fi analize comparative, studii de caz, formularea recomandărilor 
şi organizarea grupurilor de lucru, seminariilor sau conferinţelor 
• activităţi legate de coordonarea şi managementul proiectului. 
 
O reţea trebuie să realizeze minimum următoarele activităţi: 
• să creeze şi să întreţină un site web de bună calitate pentru a asigura schimbul de informaţii şi 
diseminarea; 
• să întocmească un raport anual privind nivelul de inovaţie în domeniul său de activitate; 
• să furnizeze ‘actorilor’ Grundtvig informaţii complete despre evenimentele şi activităţile reţelei; 
• să organizeze cel puţin o reuniune anuală a proiectelor Grundtvig din domeniul tematic al 
reţelei. Această reuniune poate fi sub forma unui seminar deschis sau a unei conferinţe; 
• să aibă o bună strategie pentru susţinerea financiară a reţelei după ce cofinanţarea de către 
Grundtvig încetează sau este redusă substanţial; 
• să pregătească mecanismele adecvate pentru evaluarea internă a progreselor şi pentru 
asigurarea calităţii şi a diseminării rezultatelor. 

Cine poate beneficia Orice organizaţie implicată în educaţia adulţilor, formală, non-formală sau informală, în mod 
special: 
• furnizori de educaţie pentru adulţi din sistemul formal sau non-formal (de ex. şcoli primare şi 
secundare care oferă cursuri pentru adulţi, universităţi populare, şcoli comunale); 
• alţi furnizori de educaţie pentru adulţi, cum ar fi fundaţii şi asociaţii non-profit, sindicate şi 
organizaţii ale angajatorilor, biblioteci şi muzee, spitale, închisori şi centre de detenţie juvenilă, 
asociaţii sportive, organizaţii de cartier; 
• instituţii de învăţământ superior care desfăşoară activităţi de cercetare şi/sau activităţi de 
dezvoltare a programelor de învăţământ pentru adulţi sau care oferă oportunităţi educaţionale 
pentru adulţi; 
• organizaţii care asigură formarea personalului din domeniul educaţiei adulţilor; 
• autorităţi naţionale, regionale şi locale; 
• confederaţii europene din domeniul educaţiei adulţilor; 
• organizaţii profesionale şi întreprinderi din sectorul privat ale căror activităţi nu se limitează la 
formarea profesională; 
• alţi actori care au o ofertă pentru educaţia adulţilor sau care răspund cererilor individuale de 
învăţare; 
• alte organisme care pot contribui cu o expertiză complementară. Printre acestea se numără: 
edituri, mass-media, institute de cercetare etc. Sunt încurajate în mod deosebit consorţiile mixte 
care includ diferite tipuri de organisme, ori de câte ori acest lucru poate ajuta la realizarea 
obiectivelor proiectului vizat. 
Notă: Această acţiune este deschisă organizaţiilor care provin din ţări care nu participă la 
Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii şi care pot avea rol de partener. Acestea nu pot fi 
organizaţia coordonatoare a proiectului. A se vedea Partea I din acest Ghid (secţiunea 1C) şi – 
pentru detalii privind regulile administrative potrivit cărora aceste organizaţii pot participa – 
website-ul Agenţiei Executive. 

Cine poate candida Organizaţia coordonatoare în numele reţelei. 
PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul general la propuneri 2011-2013 – Priorităţi 

strategice al LLP. 
CUM SE CANDIDEAZĂ Centralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenţia Executivă 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale.  
Procedura de 
selecţie: 

COM 

  
 

28 februarie 2011 
 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă :  
Durata maximă: 3 ani 
Comentariu privind 
durata 

Prelungirea perioadei de eligibilitate cu cel mult 6 luni, la cerere, pentru proiecte şi reţele 
multilaterale, studii şi cercetări comparative, măsuri acompaniatoare este posibilă numai în 
cazuri excepţionale. Valoarea totală a grantului nu se modifică. 

DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid. 
Tabelul/Tabelele 
privind grantul: 

Pentru baremul zilnic privind costurile de personal: vezi Tabelul 5a; baremul zilnic nu trebuie să 
depăşească aceste valori publicate. 
Pentru baremul zilnic privind costurile de subzistenţă: vezi Tabelul 5b; baremul zilnic nu trebuie 
să depăşească aceste valori publicate. 
Pentru organizaţii participante din ţări „terţe“: vezi tabelul publicat pe site-ul Agenţiei Executive. 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

150 000 EUR/an 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Valoarea maximă a grantului european este de 75% 
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PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi Capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ 
AL UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. Reguli specifice de 
eligibilitate:  
Numărul minim de 
ţări: 

10 

Numărul minim de 
parteneri: 

10 

Comentariu privind 
participanţii: 

Cel puţin o ţară trebuie să fie stat membru al UE.  

1. Relevanţa 
Finanţarea solicitată şi rezultatele scontate se înscriu clar printre obiectivele specifice, 
operaţionale şi generale ale Programului. Obiectivele sunt clare şi realiste şi se referă la o temă/ 
grup ţintă adecvate. Atunci când priorităţile pentru acţiunea respectivă sunt stabilite în Apelul 
general la propuneri 2011-2013 al LLP, cel puţin una dintre acestea trebuie tratată 
corespunzător. 
2. Calitatea programului de lucru 
Organizarea muncii este clară şi adecvată pentru atingerea obiectivelor. Programul de lucru 
stabileşte şi distribuie sarcini/activităţi partenerilor în aşa fel încât se garantează că rezultatele 
vor fi obţinute la timp şi se vor încadra în buget. 
3. Caracterul inovator 
Proiectul va furniza soluţii inovatoare pentru nevoile clar identificate ale unor grupuri ţintă clar 
identificate. Acest lucru se va realiza fie prin adaptarea şi transferarea abordărilor inovatoare 
deja existente în alte ţări sau sectoare de activitate, fie prin elaborarea de soluţii noi, originale, 
care nu sunt încă disponibile în nici una dintre ţările participante la Programul de Învăţare pe tot 
parcursul vieţii. 
4. Calitatea consorţiului 
Consorţiul reuneşte toate deprinderile, expertiza recunoscută şi competenţele necesare pentru 
punerea în practică a tuturor aspectelor programului de lucru. Sarcinile sunt distribuite 
partenerilor în mod adecvat.  
5. Valoarea adăugată europeană 
Beneficiile şi nevoia cooperării europene (spre deosebire de abordările naţionale, regionale sau 
locale) sunt clar demonstrate.  
6. Raportul costuri-beneficii 
Candidatura prezintă un echilibru între costuri şi beneficii pentru activităţile prevăzute şi bugetul 
corespunzător acestora. 
7. Impactul 
Impactul previzibil asupra abordărilor, grupurilor ţintă şi sistemelor vizate este clar definit şi sunt 
stabilite măsurile pentru a se asigura obţinerea acestuia. Este probabil că rezultatele activităţilor 
vor fi semnificative. 
8. Calitatea planului de valorizare (diseminarea şi exploatarea rezultatelor) 
Activităţile de diseminare şi exploatare planificate vor permite folosirea optimă a rezultatelor 
dincolo de interesele participanţilor la proiect, pe durata şi după încheierea proiectului. 
9. După caz: Participarea organizaţiilor din ţări terţe 
Participarea organizaţiilor din ţări terţe adaugă valoare candidaturii, activităţile propuse pentru 
partenerul(ii) dintr-o ţară terţă sunt adecvate şi bugetul solicitat pentru acest scop reprezintă  o 
investiţie profitabila. 

Criterii de acordare a 
grantului  

 
PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

iunie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  septembrie 
Data probabilă a începerii acţiunii  octombrie 
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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

GRUNDTVIG 

Categoria 
acţiunii 

MĂSURI ACOMPANIATOARE 

Acţiunea Măsuri acompaniatoare GRUNDTVIG 
Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Obiectivul este de a sprijini diferite activităţi care, deşi nu sunt eligibile în cadrul principalelor 
acţiuni ale Programului Grundtvig, vor avea o contribuţie clară la realizarea obiectivelor acestuia. 
Măsurile acompaniatoare au ca scop următoarele: 
• să crească gradul de conştientizare al grupurilor ţintă pertinente sau al opiniei publice cu privire 
la importanţa cooperării europene în domeniul educaţiei adulţilor şi a învăţării la adulţi în 
general; 
• să îmbunătăţească implementarea Programului Grundtvig, mai ales prin activităţi de formare şi 
analize; 
• să optimizeze impactul cooperării europene în domeniul educaţiei adulţilor, prin diseminarea şi 
evidenţierea rezultatelor şi metodelor de cooperare; 
• să favorizeze sinergiile trans-sectoriale dintre acţiunile Programului de Învăţare pe tot 
parcursul vieţii, de exemplu prin organizarea de activităţi pe teme precise, care reunesc 
proiectele finanţate de Grundtvig, Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci etc.; 
• să implementeze activităţi care vizează în mod specific anumite aspecte ale politicilor 
transversale în care Programul Grundtvig are un rol important şi mai ales activităţi în cadrul 
Planului de acţiune pentru educaţia adulţilor, precum şi ale politicilor transversale, cu precădere 
promovarea egalităţii femeilor cu bărbaţii, integrarea persoanelor cu dizabilităţi şi a altor 
persoane cu nevoi educaţionale speciale, precum şi promovarea educaţiei interculturale şi a 
luptei împotriva rasismului; 
• să desfăşoare alte activităţi axate pe teme, grupuri ţintă sau contexte specifice, justificate de 
nevoile situaţiei educaţionale actuale din domeniul educaţiei adulţilor din ţările participante. 
 
Activităţile care pot fi finanţate includ: 
• organizarea de conferinţe şi seminarii pe tema cooperării europene în domeniul educaţiei 
adulţilor; 
• activităţi de creştere a gradului de conştientizare, cum ar fi campaniile promoţionale şi de 
informare a unor grupuri ţintă; 
• competiţiile etc.; 
• înfiinţarea şi consolidarea organismelor europene cum ar fi asociaţii, în special în vederea 
diseminării şi schimbului de informaţii şi experienţe cu privire la iniţiativele inovatoare; 
• elaborarea, publicarea, diseminarea produselor şi proceselor care derivă din cooperare 
(documente, publicaţii, module de predare, materiale video, CD-ROM-uri, metodologii 
inovatoare, măsuri organizaţionale în instituţii, strategii educaţionale). Se încurajează 
diseminarea prin reţelele organismelor care au 'actori' în domeniu cu potenţial de transmitere a 
informaţiilor; 
• predarea cu ajutorul materialelor referitoare la tematica europeană; 
• organizarea de activităţi de formare pentru persoanele care răspund de cooperarea europeană 
în instituţiile lor; 
• publicaţii referitoare la cooperarea europeană privind educaţia adulţilor, inclusiv analiza 
strategiilor de internaţionalizare a educaţiei, implementarea programelor şi obstacolele 
întâmpinate; 
• acţiune-cercetare în domeniul educaţiei adulţilor. 
 
Finanţarea acordată nu poate acoperi următoarele activităţi: 
• activităţi eligibile pentru altă acţiune a Programului Grundtvig sau a Programului LLP; 
• activităţi de cercetare. 

Cine poate beneficia Orice organizaţie implicată în educaţia adulţilor, formală, non-formală sau informală, cu 
precădere: 
• furnizori de educaţie a adulţilor din sistemul formal sau non-formal (de exemplu, şcoli primare 
şi secundare care oferă cursuri pentru adulţi, universităţi populare, şcoli comunale); 
• alţi furnizori de educaţie pentru adulţi, cum ar fi fundaţii şi asociaţii non-profit, sindicate şi 
organizaţii ale angajatorilor, biblioteci şi muzee, spitale, închisori şi centre de detenţie juvenilă, 
asociaţii sportive, organizaţii de cartier; 
• instituţii de învăţământ superior care desfăşoară activităţi de cercetare şi/sau activităţi de 
dezvoltare a programelor de învăţământ pentru adulţi sau care oferă oportunităţi educaţionale 
pentru adulţi; 
• organizaţii care asigură formarea personalului din domeniul educaţiei adulţilor; 
• autorităţi naţionale, regionale şi locale; 
• confederaţii europene din domeniul educaţiei adulţilor; 
• organizaţii profesionale şi întreprinderi din sectorul privat ale căror activităţi nu se limitează la 
formarea profesională; 
• alţi actori care au o ofertă pentru educaţia adulţilor sau care răspund cererilor individuale de 
învăţare; 
• alte organisme care pot contribui cu o expertiză complementară. Printre acestea se numără: 
edituri, mass-media, institute de cercetare etc. Sunt încurajate în mod deosebit consorţiile mixte 
care includ diferite tipuri de organisme, ori de câte ori acest lucru poate ajuta la realizarea 
obiectivelor proiectului vizat. 

Cine poate candida Organizaţia coordonatoare în numele consorţiului.  
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PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul general la propuneri 2011-2013 – Priorităţi 
strategice al LLP. 

CUM SE CANDIDEAZĂ Centralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenţia Executivă 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale.  
Procedura de 
selecţie: 

COM 

  
 

28 februarie 2011 
 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă :  
Durata maximă: 1 an 
Comentariu privind 
durata 

Prelungirea perioadei de eligibilitate cu cel mult 6 luni, la cerere, pentru proiecte şi reţele 
multilaterale, studii şi cercetări comparative, măsuri acompaniatoare este posibilă numai în 
cazuri excepţionale. Valoarea totală a grantului nu se modifică. 

DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid. 
Tabelul/Tabelele 
privind grantul: 

Pentru baremul zilnic privind costurile de personal: vezi Tabelul 5a; baremul zilnic nu trebuie să 
depăşească aceste valori publicate. 
Pentru baremul zilnic privind costurile de subzistenţă: vezi Tabelul 5b; baremul zilnic nu trebuie 
să depăşească aceste valori publicate. 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

150 000 EUR/an 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Valoarea maximă a grantului european este de 75% 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi Capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ 
AL UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. Reguli specifice de 
eligibilitate:  
Numărul minim de 
ţări: 

Nu este cazul 

Numărul minim de 
parteneri: 

Nu este cazul 

Comentariu privind 
participanţii: 

 

1. Relevanţa 
Finanţarea solicitată şi rezultatele scontate se înscriu clar printre obiectivele specifice, 
operaţionale şi generale ale Programului. Obiectivele sunt clare şi realiste şi se referă la o temă/ 
grup ţintă adecvate. Atunci când priorităţile pentru acţiunea respectivă sunt stabilite în Apelul 
general la propuneri 2011-2013 al LLP, cel puţin una dintre acestea trebuie tratată 
corespunzător. 
2. Calitatea programului de lucru 
Organizarea muncii este clară şi adecvată pentru atingerea obiectivelor. Programul de lucru 
stabileşte şi distribuie sarcini/activităţi partenerilor în aşa fel încât se garantează că rezultatele 
vor fi obţinute la timp şi se vor încadra în buget.  
3. Caracterul inovator 
Proiectul va furniza soluţii inovatoare pentru nevoile clar identificate ale unor grupuri ţintă clar 
identificate. Acest lucru se va realiza fie prin adaptarea şi transferarea abordărilor inovatoare 
deja existente în alte ţări sau sectoare de activitate, fie prin elaborarea de soluţii noi, originale, 
care nu sunt încă disponibile în nici una dintre ţările participante la Programul de Învăţare pe tot 
parcursul vieţii. 
4. Calitatea consorţiului 
Consorţiul reuneşte toate deprinderile, expertiza recunoscută şi competenţele necesare pentru 
punerea în practică a tuturor aspectelor programului de lucru. Sarcinile sunt distribuite 
partenerilor în mod adecvat. 
5. Valoarea adăugată europeană 
Beneficiile şi nevoia cooperării europene (spre deosebire de abordările naţionale, regionale sau 
locale) sunt clar demonstrate.  
6. Raportul costuri-beneficii 
Candidatura prezintă un echilibru între costuri şi beneficii pentru activităţile prevăzute şi bugetul 
corespunzător acestora. 
7. Impactul 
Impactul previzibil asupra abordărilor, grupurilor ţintă şi sistemelor vizate este clar definit şi sunt 
stabilite măsurile pentru a se asigura obţinerea acestuia. Este probabil că rezultatele activităţilor 
vor fi semnificative. 

Criterii de acordare a 
grantului  

8. Calitatea planului de valorizare (diseminarea şi exploatarea rezultatelor) 
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Activităţile de diseminare şi exploatare vor permite folosirea optimă a rezultatelor dincolo de 
interesele participanţilor la proiect, pe durata şi după încheierea proiectului. 
 

PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

iunie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  septembrie 
Data probabilă a începerii acţiunii  octombrie 
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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

KA1 POLITICI 

Categoria acţiunii MOBILITATE 
Acţiunea KA1 Vizite de studiu pentru specialişti şi factori de decizie în educaţie 

şi formare profesională  
Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Obiectivul acestei acţiunii este de a sprijini dezvoltarea politicilor şi colaborarea la nivel european 
în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii, în special în contextul noului cadru strategic pentru 
cooperare în domeniul educaţiei şi formării (E&F 2020), precum şi al proceselor Bologna şi 
Copenhaga şi al celor ulterioare. 
 
Obiectivul acestei acţiuni este promovarea unei culturi de învăţare inter pares, şi anume, 
observare, schimb şi învăţare reciprocă privind experienţele de interes comun la nivelul UE. Acesta 
încurajează discutarea temelor relevante şi dezvoltă abordări de calitate şi transparenţa sistemelor 
de educaţie şi formare. Se va acorda o atenţiei deosebită vizitelor de studiu vizând învăţarea inter 
pares pentru responsabilii politici şi factorii de decizie la nivel înalt. Un procent de până la 10% din 
bugetul total disponibil poate fi alocat pentru acest tip de vizite de studiu. 
 
O vizită de studiu este o vizită pe termen scurt de trei până la cinci zile pentru un grup mic (8-15 
persoane) de specialişti şi factori de decizie, care reprezintă diferite grupuri de participanţi la 
educaţia şi formarea profesională, cu scopul de a studia un anumit aspect al învăţării pe tot 
parcursul vieţii în altă ţară participantă. 
 
Vizitele se organizează local sau regional sub coordonarea Agenţiei Naţionale la nivel naţional şi a 
Cedefop la nivel european, în numele Comisiei. 
 
Pentru fiecare apel se defineşte un cadru de teme, respectându-se priorităţile convenite de 
Comitetul Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii. Vizitele de studiu vor aborda teme din: 
• perspectiva educaţiei generale , 
• perspectiva educaţiei şi formării profesionale, 
• perspectiva largă a învăţării pe tot parcursul vieţii. 
 
Mai mult, în timpul vizitelor de studiu, participanţii au posibilitatea de a stabili contacte 
profesionale care pot fi folosite pentru dezvoltarea unor noi proiecte şi pentru crearea de reţele. 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să studiaţi site-ul Programului vizitelor de studiu 
http://studyvisits.cedefop.europa.eu 

Cine poate beneficia Programul Vizite de Studiu se adresează factorilor de decizie şi persoanelor care prin specificul 
activităţilor profesionale pe care le desfăşoară sunt în măsură să acţioneze ca multiplicatori ai 
învăţării şi inovării şi aparţin următoarelor categorii: 
• reprezentanţi ai autorităţilor locale, regionale şi naţionale; 
• directori de centre, instituţii sau organizaţii care oferă servicii de educaţie şi formare 
profesională; centre de consiliere; centre de validare sau acreditare; 
• şefi de departamente; 
• formatori de cadre didactice; 
• inspectori din sistemul de educaţie şi formare profesională; 
• reprezentanţi ai reţelelor şi asociaţiilor din domeniul educaţiei şi formării; 
• consilieri de orientare pedagogică sau profesională; 
• reprezentanţi ai serviciilor educaţionale, birouri de muncă sau centre de orientare; 
• directori de resurse umane şi manageri care se ocupă de formare în cadrul companiilor; 
proprietari/directori de IMM-uri; 
• reprezentanţi ai camerelor de comerţ/industrie/meserii; ai organizaţiilor angajatorilor şi ai 
sindicatelor; 
• cercetători; 

Cine poate candida Persoane  
PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune, la care se face, de asemenea, referire în Apelul general la 

propuneri 2011-2013 – Priorităţi strategice al LLP, sunt următoarele 
1. Încurajarea cooperării dintre mediul educaţiei şi formării şi mediul profesional; 
2. Sprijinirea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice, a formatorilor şi a directorilor 

instituţiilor de educaţie şi formare; 
3. Promovarea achiziţiei de competenţe cheie în cadrul întregului sistem de educaţie şi formare; 
4. Promovarea incluziunii sociale şi egalitatea între femei şi bărbaţi în educaţie şi formare, 

inclusiv integrarea migranţilor; 
5. Dezvoltarea de strategii pentru mobilitate şi învăţare pe tot parcursul vieţii. 
. 

CUM SE CANDIDEAZĂ Descentralizat, candidatura trebuie trimisă online pe site-ul vizitelor de studiu Cedefop 
(http://studyvisits.cedefop.europa.eu). După primirea confirmării şi a codului, cererea se va 
imprima, semna şi trimite la Agenţia Naţională corespunzătoare cu respectarea termenului limită. 

Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale.  
Procedura de selecţie: NA1 
  
 

Runda 1 (pentru vizite derulate în intervalul septembrie 2011 – februarie 2012): 31 martie 2011 
Runda 2 (pentru vizite derulate în intervalul martie-iunie 2012): 14 octombrie 2011 

Termenul limită pentru 
depunerea 
candidaturii:  

http://studyvisits.cedefop.europa.eu/
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/
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Durata  
Durata minimă : 3 zile 
Durata maximă: 5 zile 
Comentariu privind 
durata 

 

DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid. 
Tabelul/Tabelele 
privind grantul: 

Tabelul 1a 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

 

Comentariu privind 
finanţarea: 

 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi Capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ AL 
UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă în program?” din Partea I a acestui ghid 
Reguli specifice de 
eligibilitate: 

Candidaturile pot fi depuse de solicitanţi individuali. 
Solicitantul candidează pentru o vizită de studiu într-o ţară participantă în LLP, în care solicitantul 
nu este rezident. 
Solicitantul se identifică drept membru al unuia din grupurile ţintă, aşa cum se precizează în 
Decizia LLP. 
Candidatul nu a mai participat la vizite de studiu in ultimii doi ani. 

Numărul minim de 
ţări: 

Nu este cazul 

Numărul minim de 
parteneri: 

Nu este cazul 

Comentariu privind 
participanţii: 

 

1. Conţinutul şi durata 
Programul acţiunii de mobilitate este clar şi relevant; durata este realistă şi corespunzătoare. 
2. Calitatea planului de valorizare (diseminarea şi exploatarea rezultatelor) 
Capacitatea de multiplicator a persoanei formate şi a instituţiei acesteia este clară şi bine definită 
şi este însoţită de angajamentul de diseminare a rezultatelor activităţii de formare.  
3. Valoarea adăugată europeană 
Candidatul are capacitatea de a participa la activităţi pentru a contribui la schimbul, colaborarea şi 
inovarea politicilor educaţionale şi de formare profesională în Europa. 
4. Impactul şi relevanţa 
Candidatul arată că există o legătură clară între activităţile sale profesionale, activităţile instituţiei 
de origine şi conţinutul vizitei de studiu prevăzute. 
 

Criterii de acordare a 
grantului  

 
PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

Vezi site-ul AN 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  Vezi site-ul AN 
Data probabilă a începerii acţiunii  septembrie 2011 
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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

KA1 POLITICI 

Categoria 
acţiunii 

OBSERVARE ŞI ANALIZĂ  

Acţiunea KA1 Studii şi cercetări comparative 
Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Obiectivele acţiunii “Studii şi cercetări comparative” sunt: 
• să sprijine noul cadru strategic pentru cooperare în domeniul educaţiei şi formării (E&F 2020) 
prin studii şi cercetări comparative în domeniile educaţiei şi formării la nivel european; 
• să contribuie la stabilirea politicii, pe bază de dovezi, oferind cele mai noi cunoştinţe ştiinţifice 
privind sectoarele specifice ale educaţiei şi formării; 
• să promoveze crearea de consorţii de cercetare şi colaborarea între institute de cercetare şi 
cercetători din Europa care lucrează în domeniu. 
 
Acţiunea se concentrează pe aspecte prioritare, care sunt definite în funcţie de necesităţile 
identificate în cadrul strategic „Educaţie şi formare 2020”. Acestea sunt publicate în Apelul 
general la propuneri 2011-2013 al programului. 
 
Se acordă o atenţie deosebită diseminării şi exploatării rezultatelor studiilor şi cercetărilor 
efectuate în cadrul acestei acţiuni. 
Activităţile acţiunii cuprind cercetări şi studii comparative, reţele de cercetare şi conferinţe, 
precum şi publicarea şi diseminarea rezultatelor.  

Cine poate beneficia Organizaţii academice şi de cercetare, factori de decizie politică, universităţi, practicieni din 
învăţământ. 

Cine poate candida Organizaţiile care pot dovedi experienţa şi capacitatea de cercetare corespunzătoare. 
PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul general la propuneri 2011-2013 – Priorităţi 

strategice al LLP. 
CUM SE CANDIDEAZĂ Centralizat, candidatura trebuie trimisă la Agenţia Executivă 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale.  
Procedura de 
selecţie: 

COM 

  
 

31 martie 2011 
 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă :  
Durata maximă: 2 ani 
Comentariu privind 
durata 

Prelungirea perioadei de eligibilitate cu cel mult 6 luni, la cerere, este posibilă numai în cazuri 
excepţionale. Valoarea totală a grantului nu se modifică. 

DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid. 
Tabelul/Tabelele 
privind grantul: 

Pentru baremul zilnic privind costurile de personal: vezi Tabelul 5a; baremul zilnic nu trebuie să 
depăşească aceste valori publicate. 
Pentru baremul zilnic privind costurile de subzistenţă: vezi Tabelul 5b; baremul zilnic nu trebuie 
să depăşească aceste valori publicate. 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

250 000 EUR/an 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Valoarea maximă a grantului european este de 75% 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi Capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ 
AL UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. Reguli specifice de 
eligibilitate: Nu există 
Numărul minim de 
ţări: 

6 

Numărul minim de 
parteneri: 

6 

Comentariu privind 
participanţii: 

Cel puţin o ţară trebuie să fie stat membru al UE.  

1. Relevanţa 
Candidatura şi rezultatele scontate se înscriu clar printre obiectivele specifice, operaţionale şi 
generale ale Programului. Obiectivele sunt clare şi realiste şi se referă la o temă/grup ţintă 
relevante. Atunci când priorităţile pentru acţiunea respectivă sunt stabilite în Apelul general la 
propuneri 2011-2013 al LLP, cel puţin una dintre acestea trebuie tratată corespunzător. 

  

2. Calitatea programului de lucru 
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Organizarea muncii este clară şi adecvată pentru atingerea obiectivelor. Programul de lucru 
stabileşte şi distribuie sarcini/activităţi partenerilor în aşa fel încât se garantează că rezultatele 
vor fi obţinute la timp şi se vor încadra în buget.  
3. Caracterul inovator 
Proiectul va furniza soluţii inovatoare pentru nevoile clar identificate ale unor grupuri ţintă clar 
identificate. Acest lucru se va realiza fie prin adaptarea şi transferarea abordărilor inovatoare 
deja existente în alte ţări sau sectoare de activitate, fie prin elaborarea de soluţii noi, originale, 
care nu sunt încă disponibile în nici una dintre ţările participante la Programul de Învăţare pe tot 
parcursul vieţii. 
4. Calitatea consorţiului 
Consorţiul reuneşte toate abilităţile, expertiza recunoscută şi competenţele necesare pentru 
punerea în practică a tuturor aspectelor programului de lucru. Sarcinile sunt distribuite 
partenerilor în mod adecvat. 
5. Valoarea adăugată europeană 
Beneficiile şi nevoia cooperării europene (spre deosebire de abordările naţionale, regionale sau 
locale) sunt clar demonstrate.  
6. Raportul costuri-beneficii 
Candidatura prezintă un echilibru între costuri şi beneficii pentru activităţile prevăzute şi bugetul 
corespunzător acestora. 
7. Impactul 
Impactul previzibil asupra abordărilor, grupurilor ţintă şi sistemelor vizate este clar definit şi sunt 
stabilite măsurile pentru a se asigura obţinerea acestuia. Este probabil că rezultatele activităţilor 
vor fi semnificative. 
8. Calitatea planului de valorizare (diseminarea şi exploatarea rezultatelor) 
Activităţile de diseminare şi exploatare vor permite folosirea optimă a rezultatelor dincolo de 
interesele participanţilor la proiect, pe durata şi după încheierea proiectului. 

PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

iulie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  octombrie 
Data probabilă a începerii acţiunii  noiembrie 
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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

KA1 POLITICĂ 

Categoria 
acţiunii 

REŢELE MULTILATERALE 

Acţiunea KA1 Reţele  
Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Obiectivul acestei acţiuni este sprijinirea creării de reţele transversale care promovează învăţarea 
reciprocă şi schimbul de informaţii privind bunele practici şi factori esenţiali pentru dezvoltarea şi 
implementarea de abordări coerente şi cuprinzătoare în sensul învăţării pe tot parcursul vieţii.  
 
Aceste reţele trebuie să reunească actori cheie din sectoarele şi nivelurile relevante ale elaborării 
de politici şi implementării (naţional, regional, local) din cel puţin 8 ţări şi să asigure un 
forum/platformă de reflecţie comună şi cooperare europeană în identificarea şi promovarea 
inovării şi a celor mai bune practici. 
 
Cooperarea şi transferul de bune practici trebuie să se concentreze pe dezvoltarea şi 
implementarea unor abordări coerente şi cuprinzătoare care să acopere toate sectoarele şi 
formele de învăţare. Aceste abordări de învăţare pe tot parcursul vieţii trebuie să vizeze 
promovarea oportunităţilor şi căilor de învăţare centrate pe personana care învaţă, flexibile şi 
fără “fundături” utilizând instrumente inovatoare şi practice de învăţare pe tot parcursul vieţii în 
vederea atingerii dezvoltării personale, nivelului de inserţie profesională şi a incluziunii sociale a 
cetăţenilor din toate categoriile de vârstă şi din toate mediile, în special prin: 
 
- Parteneriate între sectoarele formale şi non-formale de educaţie şi formare, întreprinderi, 

actorii voluntari şi comunitari la nivel regional şi local în ceea ce priveşte iniţiative privind 
ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială. 

- Acţiuni de extindere a participării şi de creştere a egalităţii educaţiei prin vizarea nevoilor 
specifice ale grupurilor defavorizate din punct de vedere socio-economic şi a persoanelor 
încadrate în forme netradiţionale de învăţământ. 

- Alte măsuri privind sporirea atractivităţii învăţării, susţinerea motivării persoanelor care învaţă 
şi asigurarea unor căi mai flexibile şi a unor mai bune tranziţii (de exemplu, prin orientare şi 
consiliere pe tot parcursul vieţii, stimulente şi sprijin financiar, cadre naţionale de calificare şi 
sisteme de evaluare a învăţării, scheme de validare a învăţării anterioare şi empirice, inclusiv 
învăţarea non-formală şi informală) 

Cine poate beneficia Beneficiarii pot fi ministerele naţionale şi regionale responsabile pentru educaţie şi formare, alte 
organisme publice şi organizaţii ale persoanelor interesate active în domeniul învăţării pe tot 
parcursul vieţii (preşcolare, şcoli, EFP, învăţământ superior şi învăţământ pentru adulţi). 

Cine poate candida Organizaţia coordonatoare în numele consorţiului 
PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul general la propuneri 2011-2013 – Priorităţi 

strategice al LLP. 
CUM SE CANDIDEAZĂ Centralizat, candidatura trebuie trimisă la Agenţia Executivă 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale.  
Procedura de 
selecţie: 

COM 

  
 

31 martie 2011 
 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă : 2 ani 
Durata maximă: 3 ani 
Comentariu privind 
durata 

Prelungirea perioadei de eligibilitate cu cel mult 6 luni, la cerere, pentru proiecte şi reţele 
multilaterale, studii şi cercetări comparative, măsuri acompaniatoare este posibilă numai în 
cazuri excepţionale. Valoarea totală a grantului nu se modifică. 

DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid. 
Tabelul/Tabelele 
privind grantul: 

Pentru baremul zilnic privind costurile de personal: vezi Tabelul 5a; baremul zilnic nu trebuie să 
depăşească aceste valori publicate. 
Pentru baremul zilnic privind costurile de subzistenţă: vezi Tabelul 5b; baremul zilnic nu trebuie 
să depăşească aceste valori publicate. 
Pentru organizaţii participante din ţări terţe: vezi tabelul publicat pe site-ul Agenţiei Executive. 
 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

200 000 EUR/an. Cu toate acestea, contribuţia maximă a UE la proiecte va fi de 400 000 EUR  

Comentariu privind 
finanţarea: 

Valoarea maximă a grantului european este de 75% 
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PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi Capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ 
AL UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. Reguli specifice de 
eligibilitate:  
Numărul minim de 
ţări: 

8 

Numărul minim de 
parteneri: 

10 

Comentariu privind 
participanţii: 

Cel puţin jumătate dintre membrii unui consorţiu trebuie să fie autorităţi publice naţionale sau 
regionale responsabile pentru educaţie şi formare/dezvoltarea şi implementarea politicilor privind 
învăţarea pe tot parcursul vieţii.  
1. Relevanţa 
Cererea de finanţare şi rezultatele scontate se înscriu clar printre obiectivele specifice, 
operaţionale şi generale ale Programului. Obiectivele sunt clare şi realiste şi se referă la o 
temă/grup ţintă adecvate. Atunci când priorităţile pentru acţiunea respectivă sunt stabilite în 
Apelul general la propuneri 2011-2013 al LLP, cel puţin una dintre acestea trebuie tratată 
corespunzător. 
2. Calitatea programului de lucru 
Organizarea muncii este clară şi adecvată pentru atingerea obiectivelor. Programul de lucru 
stabileşte şi distribuie sarcini/activităţi partenerilor în aşa fel încât se garantează că rezultatele 
vor fi obţinute la timp şi se vor încadra în buget.  
3. Caracterul inovator 
Proiectul va furniza soluţii inovatoare pentru nevoile clar identificate ale unor grupuri ţintă clar 
identificate. Acest lucru se va realiza fie prin adaptarea şi transferarea abordărilor inovatoare 
deja existente în alte ţări sau sectoare de activitate, fie prin elaborarea de soluţii noi, originale, 
care nu sunt încă disponibile în nici una dintre ţările participante la Programul de Învăţare pe tot 
parcursul vieţii. 
4. Calitatea consorţiului 
Consorţiul reuneşte toate deprinderile, expertiza recunoscută şi competenţele necesare pentru 
punerea în practică a tuturor aspectelor programului de lucru. Sarcinile sunt distribuite 
partenerilor în mod adecvat. 
5. Valoarea adăugată europeană 
Beneficiile şi nevoia cooperării europene (spre deosebire de abordările naţionale, regionale sau 
locale) sunt clar demonstrate.  
6. Raportul costuri-beneficii 
Candidatura prezintă un echilibru între costuri şi beneficii pentru activităţile prevăzute şi bugetul 
corespunzător acestora. 
7. Impactul 
Impactul previzibil asupra abordărilor, grupurilor ţintă şi sistemelor vizate este clar definit şi sunt 
stabilite măsurile pentru a se asigura obţinerea acestuia. Este probabil că rezultatele activităţilor 
vor fi semnificative. 
8. Calitatea planului de valorizare (diseminarea şi exploatarea rezultatelor) 
Activităţile de diseminare şi exploatare vor permite folosirea optimă a rezultatelor dincolo de 
interesele participanţilor la proiect, pe durata şi după încheierea proiectului. 
9. După caz: Participarea organizaţiilor din ţări terţe  

Criterii de acordare a 
grantului  

Participarea organizaţiilor din ţări terţe adaugă valoare candidaturilor, activităţile propuse pentru 
partenerul(ii) dintr-o ţară terţă sunt potrivite şi bugetul cerut în acest scop reprezintă o investiţie 
profitabilă.   

PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

iulie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  octombrie 
Data probabilă a începerii acţiunii  noiembrie 
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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

KA2 LIMBI STRĂINE 

Categoria 
acţiunii 

PROIECTE MULTILATERALE 

Acţiunea KA2 Materiale noi/cursuri online/creşterea nivelului de 
conştientizare 

Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Activitatea cheie Limbi străine oferă finanţare pentru proiectele multilaterale care promovează 
creşterea nivelului de conştientizare cu privire la limbile străine şi accesul la resursele de învăţare 
a limbilor străine şi/sau dezvoltă şi diseminează materiale de învăţare a limbilor străine, inclusiv 
cursuri online şi instrumente de testare a limbilor străine. Proiectele pot viza unul sau ambele 
domenii descrise. Cu toate acestea, trebuie să se evite copierea metodologiilor sau produselor 
existente, în special a celor dezvoltate cu finanţare europeană. Pot fi vizate toate limbile (limbile 
europene oficiale şi limbile regionale şi ale minorităţilor, limbile populaţiilor migratoare şi limbile 
partenerilor comerciali importanţi), cu condiţia ca activităţile propuse să fie relevante pentru 
politica europeană privind multilingvismul, să reflecte o valoare adăugată europeană clară şi să 
completeze activitatea depusă la nivel local, regional şi naţional. 
 
Activitatea cheie Limbi străine dedică o parte semnificativă din resursele sale încurajării învăţării 
limbilor oficiale europene ca limbi străine, pentru a-i ajuta pe cetăţenii europeni să înţeleagă mai 
bine cultura şi concepţiile celorlalţi şi să le permită să profite de libertatea de a lucra sau studia 
în alt stat membru. Pentru a folosi optim ‘complementaritatea’ intervenţiei europene şi pentru a 
nu concura cu ceea ce statele membre asigură deja la nivel naţional, Activitatea cheie Limbi 
străine se concentrează în principal pe învăţarea unei a doua sau a treia limbi străine, în special 
limbi mult mai puţin folosite şi predate (LWULT). 
 
În cadrul priorităţilor anunţate în Apelul general la propuneri, pot fi finanţate următoarele 
activităţi : 
 
• Activităţi pentru creşterea nivelului de conştientizare, cum ar fi: promovarea limbilor străine; 
informaţii despre oportunităţi de învăţare a limbilor străine; îmbunătăţirea accesului la 
posibilităţile de învăţare a limbilor străine. Principalul grup ţintă sunt persoanele care au puţină 
experienţă sau nu au deloc experienţă în învăţarea limbilor străine sau care nu doresc să înveţe 
limbi străine. Aşadar, proiectele care vizează acest domeniu, fie parţial, fie integral, trebuie să le 
ofere acestor persoane informaţii, să le motiveze şi să le sprijine pentru a învăţa o limbă străină. 
Proiectele trebuie să includă parteneri care pot atinge o audienţă largă, adesea neinteresată de 
învăţarea limbilor străine, pe care să o convingă de avantajele oferite de învăţarea limbilor 
străine. 
 
• Dezvoltarea şi diseminarea materialelor de învăţare a limbilor străine, precum crearea, 
adaptarea, îmbunătăţirea sau schimbul unuia sau mai multor produse din cele care urmează: 
medii/materiale educaţionale pentru învăţarea limbilor străine; metode şi instrumente concepute 
pentru a recunoaşte/evalua abilităţile lingvistice; programe de studiu şi metodologii de învăţare a 
limbilor străine. 
 
Scopul este de a încuraja inovaţia în dezvoltarea unor instrumente eficiente şi de înaltă calitate 
pentru predarea şi învăţarea limbilor străine pentru toate sectoarele educaţionale, dintr-o 
perspectivă de învăţare pe tot parcursul vieţii şi de a oferi o varietate mai mare de materiale de 
învăţare a limbilor străine pentru grupuri clar definite. Acţiunea încurajează producerea de 
instrumente lingvistice care, în prezent, sunt sau prea puţine ca număr pe piaţă sau greu de 
promovat pe scară largă, fie datorită grupului ţintă, fie datorită limbilor alese, fie abordării 
educaţionale alese. Atunci când este posibil, se recomandă insistent folosirea Cadrului European 
Comun al Limbilor al Consiliului Europei. Dicţionarele şi bazele de date nu sunt considerate în 
sine instrumente puternice de învăţare a limbilor, ca urmare producerea lor nu se e încadrează în 
domeniul acestei Activităţi cheie. 
 
Expertiza lingvistică 
Pentru proiectele referitoare la dezvoltarea materialelor didactice de învăţare a anumitor limbi, 
consorţiul trebuie să cuprindă organizaţii care reprezintă comunitatea fiecărei limbi ţintă. Aceste 
organizaţii au rolul de a se asigura că, din punct de vedere cultural, conţinutul didactic este 
corect şi corespunzător. Ca urmare, organizaţiile din ţările eligibile unde sunt recunoscute limbile 
ţintă (cum ar fi limbi folosite/vorbite ca limbă naţională, regională/a minorităţilor) trebuie să fie 
reprezentate în consorţiu. Pentru fiecare limbă ţintă care are statut de limbă naţională, regională 
sau a minorităţilor într-o ţară care nu este eligibilă să participe la LLP (cum ar fi chineza, araba, 
hindi, japoneza etc.), consorţiul trebuie să includă cel puţin o organizaţie, cu sediul în una din 
ţările eligibile să participe la Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii, care predă 
limba/limbile respective. Pentru proiectele care se ocupă mai mult cu conştientizarea decât cu 
producerea materialului didactic, aceste cerinţe sunt insistent recomandate, acolo unde este 
cazul, dar nu obligatorii. 
 
Aceste chestiuni vor fi evaluate la 2 niveluri în procedura de selecţie. La nivel formal, se va 
verifica dacă fiecare limbă ţintă este reprezentată concret şi corespunzător în cadrul consorţiului 
în contextul eligibilităţii candidaturii. În contextul Criteriilor de acordare, experţilor li se va cere 
să evalueze calitatea expertizei specifice existente în consorţiu. 
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Cine poate beneficia • Şcoli, instituţii de învăţământ superior, instituţii pentru educaţia adulţilor 
• Şcoli de limbi străine, biblioteci, centre de învăţământ la distanţă şi universităţi populare, 
centre de formare iniţială sau continuă pentru profesori de limbi străine, centre de cercetare în 
educaţia lingvistică. 
• Instituţii care elaborează programe şcolare, emit diplome sau concep metode de testare şi 
evaluare a cunoştinţelor. 
• Autorităţi locale sau regionale 
• Asociaţii locale, regionale, naţionale sau europene, implicate activ în domeniul învăţării sau 
predării limbilor străine 
• Asociaţii culturale 
• Companii media, de televiziune sau radio prezente pe Internet 
• Edituri şi producători sau distribuitori de software 
• Agenţii de publicitate sau de marketing 
• Reţele de înfrăţire a oraşelor 
• Organizaţii sportive 
• Muzee şi săli de expoziţie 
• Companii de transport public şi agenţii de turism 
Notă: Începând cu 2010 acţiunea este deschisă şi organizaţiilor partenere ce provin din ţări care 
nu participă la Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii. Acestea nu pot fi însă coordonatori. 
Vezi partea I a prezentului Ghid iar pentru  detalii administrative legate de felul în care aceste 
organizaţii pot participa, site-ul Agenţiei Executive. 

Cine poate candida Organizaţia coordonatoare în numele consorţiului. 
PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul general la propuneri 2011-2013 – Priorităţi 

strategice al LLP. 
CUM SE CANDIDEAZĂ Centralizat, candidatura trebuie trimisă la Agenţia Executivă 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale.  
Procedura de 
selecţie: 

COM 

  
 

31 martie 2011 
 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă :  
Durata maximă: 3 ani 
Comentariu privind 
durata 

Prelungirea perioadei de eligibilitate cu cel mult 6 luni, la cerere, pentru proiecte şi reţele 
multilaterale, studii şi cercetări comparative, măsuri acompaniatoare este posibilă numai în 
cazuri excepţionale. Valoarea totală a grantului nu se modifică. 

DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid. 
Tabelul/Tabelele 
privind grantul: 

Pentru baremul zilnic privind costurile de personal: vezi Tabelul 5a; baremul zilnic nu trebuie să 
depăşească aceste valori publicate. 
Pentru baremul zilnic privind costurile de subzistenţă: vezi Tabelul 5b; baremul zilnic nu trebuie 
să depăşească aceste valori publicate. 
Pentru organizaţii participante din ţări terţe: vezi tabelul publicat pe site-ul Agenţiei Executive. 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

200 000 EUR/an. Cu toate acestea, contribuţia maximă a UE la proiecte va fi de 400 000 EUR  

Comentariu privind 
finanţarea: 

Valoarea maximă a grantului european este de 75% 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi Capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ 
AL UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 
 
 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. Reguli specifice de 
eligibilitate: Candidaturile trebuie să vizeze cel puţin două din cele patru domenii la care se referă programele 

Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig din cadrul Programului de Învăţare pe tot 
parcursul vieţii  

Numărul minim de 
ţări: 

3 

Numărul minim de 
parteneri: 

3 

Comentariu privind 
participanţii: 

Cel puţin o ţară trebuie să fie stat membru al UE.  
La proiectele care vizează producerea de materiale didactice pentru învăţarea anumitor limbi, 
consorţiul trebuie să includă organizaţii care reprezintă comunitatea fiecărei limbi ţintă, aşa cum 
se precizează în secţiunea "Expertiza lingvistică" de mai sus.  

Criterii de acordare a 1. Relevanţa 
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Finanţarea solicitată şi rezultatele scontate se înscriu clar printre obiectivele specifice, 
operaţionale şi generale ale Programului. Obiectivele sunt clare şi realiste şi se referă la o 
temă/grup ţintă adecvate. Atunci când priorităţile pentru acţiunea respectivă sunt stabilite în 
Apelul general la propuneri 2011-2013 al LLP, cel puţin una dintre acestea trebuie tratată 
corespunzător. 
2. Calitatea programului de lucru 
Organizarea muncii este clară şi adecvată pentru atingerea obiectivelor. Programul de lucru 
stabileşte şi distribuie sarcini/activităţi partenerilor în aşa fel încât se garantează că rezultatele 
vor fi obţinute la timp şi se vor încadra în buget.  
3. Caracterul inovator 
Proiectul va furniza soluţii inovatoare pentru nevoile clar identificate ale unor grupuri ţintă clar 
identificate. Acest lucru se va realiza fie prin adaptarea şi transferarea abordărilor inovatoare 
deja existente în alte ţări sau sectoare de activitate, fie prin elaborarea de soluţii noi, originale, 
care nu sunt încă disponibile în nici una dintre ţările participante la Programul de Învăţare pe tot 
parcursul vieţii. 
4. Calitatea consorţiului 
Consorţiul reuneşte toate deprinderile, expertiza recunoscută şi competenţele necesare pentru 
punerea în practică a tuturor aspectelor programului de lucru. Sarcinile sunt distribuite 
partenerilor în mod adecvat. 
5. Valoarea adăugată europeană 
Beneficiile şi nevoia cooperării europene (spre deosebire de abordările naţionale, regionale sau 
locale) sunt clar demonstrate.  
6. Raportul costuri-beneficii 
Candidatura prezintă un echilibru între costuri şi beneficii pentru activităţile prevăzute şi bugetul 
corespunzător acestora. 
7. Impactul 
Impactul previzibil asupra abordărilor, grupurilor ţintă şi sistemelor vizate este clar definit şi sunt 
stabilite măsurile pentru a se asigura obţinerea acestuia. Este probabil că rezultatele activităţilor 
vor fi semnificative. 
8. Calitatea planului de valorizare (diseminarea şi exploatarea rezultatelor) 
Activităţile de diseminare şi exploatare vor permite folosirea optimă a rezultatelor dincolo de 
interesele participanţilor la proiect, pe durata şi după încheierea proiectului. 
9. După caz: Participarea organizaţiilor din ţări terţe 

grantului  

Participarea organizaţiilor din ţări terţe adaugă valoare  candidaturilor, activităţile propuse pentru 
partenerul(ii) dintr-o ţară terţă sunt potrivite şi bugetul cerut în acest scop reprezintă o investiţie 
profitabilă.   

PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

iulie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  octombrie 
Data probabilă a începerii acţiunii  noiembrie 
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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

KA2 LIMBI STRĂINE 

Categoria 
acţiunii 

REŢELE MULTILATERALE 

Acţiunea KA2 Reţele multilaterale 
Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Activitatea cheie Limbi străine sprijină reţelele care contribuie la dezvoltarea politicii lingvistice; 
promovează învăţarea limbilor străine şi diversitatea lingvistică; sprijină schimbul de informaţii 
referitoare la tehnicile inovatoare şi bunele practici, în special în rândul factorilor de decizie şi al 
profesioniştilor din domeniul educaţiei; adaptează şi diseminează produsele proiectelor anterioare 
pentru potenţialii beneficiari (autorităţi publice, practicieni, oameni de afaceri, cursanţi de limbi 
străine etc.). Pot fi vizate toate limbile (în special limbile europene oficiale şi limbile regionale şi 
ale minorităţilor, limbile populaţiilor migratoare şi limbile partenerilor comerciali importanţi), cu 
condiţia ca activităţile propuse să fie relevante pentru politica europeană în domeniul 
multilingvismului, să demonstreze o valoare europeană adăugată clară şi să completeze activitatea 
depusă la nivel local, regional şi naţional. 
 
Totuşi, Activitatea cheie Limbi străine acordă o parte semnificativă din resursele de care dispune 
încurajării învăţării limbilor europene ca limbi străine, pentru a-i ajuta pe cetăţenii Europei să îşi 
înţeleagă mai bine reciproc culturile şi concepţiile şi să le permită să profite de libertatea de a lucra 
sau studia în alt stat membru. Pentru a folosi mai eficient ‘complementaritatea’ intervenţiei 
europene şi pentru a nu concura cu ceea ce statele membre asigură deja la nivel naţional, 
Activitatea cheie Limbi străine se concentrează în principal pe predarea unei a doua sau a treia 
limbi, mai puţin folosite şi mai puţin predate.  
În cadrul priorităţilor anunţate în Apelul general la propuneri, se pot finanţa următoarele activităţi: 
• Activităţi care facilitează şi dezvoltă cooperarea europeană, cum ar fi schimbul de informaţii, 
formarea coordonatorilor de proiecte, promovarea proiectelor noi, diseminarea rezultatelor 
proiectelor şi bunele practici. 
• Activităţi care promovează bunele practici şi inovaţia în educaţie în domeniul tematic respectiv, 
de ex. analizele comparative, studiile de caz, formularea de recomandări şi organizarea grupurilor 
de lucru, seminariilor sau conferinţelor. 
• Activităţi legate de coordonarea şi managementul proiectelor 
 
Exemplele de activităţi prezentate mai sus sunt doar orientative. În principiu, se va ţine cont de 
orice reţea care are potenţialul de a realiza unul sau mai multe dintre obiectivele menţionate la 
începutul acestei fişe. Ca nivel minim, fiecare reţea va trebui: 
• Să creeze şi să întreţină un site web de calitate pentru a asigura schimbul de informaţii şi 
diseminarea 
• Să întocmească un raport anual privind nivelul de inovaţie în domeniul său de activitate; 
• Să furnizeze ‘actorilor’ din domeniul limbilor străine informaţii complete despre evenimentele şi 
activităţile reţelei 
• Să aibă o bună strategie pentru susţinerea financiară a reţelei după ce cofinanţarea de către UE 
încetează sau este redusă substanţial 
• Să pregătească mecanismele adecvate pentru evaluarea internă a progreselor şi pentru 
asigurarea calităţii şi a diseminării rezultatelor 
 
Reţelele pot include finanţare pentru activităţi de diseminare cum ar fi conferinţele şi vizitele de 
studiu efectuate de factori de decizie şi de specialişti din domeniul educaţiei. 

Cine poate beneficia • Şcoli, instituţii de învăţământ superior, instituţii pentru educaţia adulţilor 
• Şcoli de limbi străine, biblioteci, centre de învăţământ la distanţă şi universităţi populare, centre 
de formare iniţială sau continuă pentru profesori de limbi străine, centre de cercetare în educaţia 
lingvistică. 
• Instituţii care elaborează programe şcolare, emit diplome sau concep metode de testare şi 
evaluare a cunoştinţelor. 
• Autorităţi locale sau regionale 
• Asociaţii locale, regionale, naţionale sau europene implicate activ în domeniul diversităţii 
lingvistice şi în predarea sau învăţarea limbilor străine. 
• Asociaţii culturale 
• Companii media, radio, televiziune, prezente pe Internet 
• Edituri şi producători sau distribuitori de software 
• Agenţii de publicitate sau de marketing 
Notă: Începând cu 2010 acţiunea este deschisă şi organizaţiilor partenere ce provin din ţări care 
nu participă la Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii. Acestea nu pot fi însă coordonatori. 
Vezi partea I a prezentului Ghid iar pentru detalii administrative legate de felul în care aceste 
organizaţii pot participa, site-ul Agenţiei Executive. 

Cine poate candida Organizaţia coordonatoare în numele consorţiului. 
 

PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul general la propuneri 2011-2013 – Priorităţi 
strategice al LLP. 

CUM SE CANDIDEAZĂ Centralizat, candidatura trebuie trimisă la Agenţia Executivă 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale.  
Procedura de 
selecţie: 

COM 
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31 martie 2011 
 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă :  
Durata maximă: 3 ani 
Comentariu privind 
durata 

Prelungirea perioadei de eligibilitate cu cel mult 6 luni, la cerere, pentru proiecte şi reţele 
multilaterale, studii şi cercetări comparative, măsuri acompaniatoare este posibilă numai în cazuri 
excepţionale. Valoarea totală a grantului nu se modifică. 

DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid. 
Tabelul/Tabelele 
privind grantul: 

Pentru baremul zilnic privind costurile de personal: vezi Tabelul 5a; baremul zilnic nu trebuie să 
depăşească aceste valori publicate. 
Pentru baremul zilnic privind costurile de subzistenţă: vezi Tabelul 5b; baremul zilnic nu trebuie să 
depăşească aceste valori publicate. 
Pentru organizaţii participante din ţări „terţe“: vezi tabelul publicat pe site-ul Agenţiei Executive. 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

150 000 EUR/an 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Valoarea maximă a grantului european este de 75% 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi Capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ 
AL UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. Reguli specifice de 
eligibilitate: Candidaturile trebuie să vizeze cel puţin două din cele patru domenii la care se referă programele 

Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci şi Grundtvig din cadrul Programului de Învăţare pe tot 
parcursul vieţii. 

Numărul minim de 
ţări: 

5 

Numărul minim de 
parteneri: 

5 

Comentariu privind 
participanţii: 

Cel puţin o ţară trebuie să fie stat membru al UE.  

1. Relevanţa 
Finanţarea solicitată şi rezultatele scontate se înscriu clar printre obiectivele specifice, operaţionale 
şi generale ale Programului. Obiectivele sunt clare şi realiste şi se referă la o temă/grup ţintă 
adecvate. Atunci când priorităţile pentru acţiunea respectivă sunt stabilite în Apelul general la 
propuneri 2011-2013 al LLP, cel puţin una dintre acestea trebuie tratată corespunzător. 
2. Calitatea programului de lucru 
Organizarea muncii este clară şi adecvată pentru atingerea obiectivelor. Programul de lucru 
stabileşte şi distribuie sarcini/activităţi partenerilor în aşa fel încât se garantează că rezultatele vor 
fi obţinute la timp şi se vor încadra în buget.  
3. Caracterul inovator 
Proiectul va furniza soluţii inovatoare pentru nevoile clar identificate ale unor grupuri ţintă clar 
identificate. Acest lucru se va realiza fie prin adaptarea şi transferarea abordărilor inovatoare deja 
existente în alte ţări sau sectoare de activitate, fie prin elaborarea de soluţii noi, originale, care nu 
sunt încă disponibile în nici una dintre ţările participante în Programul de Învăţare pe tot parcursul 
vieţii. 
4. Calitatea consorţiului 
Consorţiul reuneşte toate deprinderile, expertiza recunoscută şi competenţele necesare pentru 
punerea în practică a tuturor aspectelor programului de lucru. Sarcinile sunt distribuite partenerilor 
în mod adecvat. 
5. Valoarea adăugată europeană 
Beneficiile şi nevoia cooperării europene (spre deosebire de abordările naţionale, regionale sau 
locale) sunt clar demonstrate.  
6. Raportul costuri-beneficii 
Candidatura prezintă un echilibru între costuri şi beneficii pentru activităţile prevăzute şi bugetul 
corespunzător acestora. 
7. Impactul 
Impactul previzibil asupra abordărilor, grupurilor ţintă şi sistemelor vizate este clar definit şi sunt 
stabilite măsurile pentru a se asigura obţinerea acestuia. Este probabil că rezultatele activităţilor 
vor fi semnificative. 
8. Calitatea planului de valorizare (diseminarea şi exploatarea rezultatelor) 
Activităţile de diseminare şi exploatare planificate vor permite folosirea optimă a rezultatelor 
dincolo de interesele participanţilor la proiect, pe durata şi după încheierea proiectului. 

Criterii de acordare a 
grantului  

9. După caz: Participarea organizaţiilor din ţări terţe 
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Participarea organizaţiilor din ţări terţe adaugă valoare candidaturilor, activităţile propuse pentru 
partenerul(ii) dintr-o ţară terţă sunt potrivite şi bugetul cerut în acest scop reprezintă o investiţie 
profitabilă.   
 

PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

iulie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  octombrie 
Data probabilă a începerii acţiunii  noiembrie 
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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

KA2 LIMBI STRĂINE 

Categoria 
acţiunii 

MĂSURI ACOMPANIATOARE 

Acţiunea KA2 Măsuri acompaniatoare 
Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Proiectele dezvoltate în cadrul acţiunilor ‘Măsuri acompaniatoare’ trebuie să promoveze obiectivele 
şi rezultatele proiectelor de limbi străine. 
 
Aşadar, proiectele pot acoperi activităţi de comunicare, monitorizare tematică a proiectelor şi 
diseminarea şi exploatarea rezultatelor proiectelor, cum ar fi: 
• Activităţi de informare şi comunicare pentru promovarea şi creşterea vizibilităţii activităţilor şi 
rezultatelor din cadrul fiecărui program 
• Monitorizarea “tematică” a proiectelor în derulare care au teme asemănătoare, inclusiv 
organizarea de întâlniri pentru schimb de experienţă, publicarea compendiilor actualizate privind 
proiectele şi o evaluare mai sistematică a rezultatelor proiectelor pentru a sprijini diseminarea şi 
exploatarea mai eficientă a celor mai bune rezultate 
• Strângerea şi asigurarea de informaţii referitoare la rezultatele proiectelor, inclusiv prin crearea 
de baze de date comune 
• Sprijin pentru conferinţele şi evenimentele de diseminare şi exploatare care reunesc proiecte şi 
posibili beneficiari din domeniul respectiv, cu un accent deosebit pe promovarea transferului şi 
preluarea rezultatelor proiectelor de către noi utilizatori şi integrarea lor în sistemele şi practicile 
din domeniile educaţiei şi formării.  

Cine poate beneficia • Şcoli, universităţi, instituţii de învăţământ pentru adulţi 
• Şcoli de limbi străine, biblioteci, centre de învăţământ la distanţă, universităţi populare, centre 
de formare iniţială sau pe parcurs pentru profesori de limbi străine, centre de cercetare în educaţia 
lingvistică. 
• Instituţii care elaborează programe şcolare, emit diplome sau concep metode de testare şi 
evaluare a cunoştinţelor 
• Autorităţi locale sau regionale 
• Asociaţii locale, regionale, naţionale sau europene implicate activ în domeniul predării sau 
învăţării limbilor străine 
• Asociaţii culturale 
• Companii media, radio, televiziune prezente pe Internet 
• Edituri şi producători sau distribuitori de software 

Cine poate candida Organizaţia coordonatoare în numele consorţiului.  
PRIORITĂŢILE Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul general la propuneri 2011-2013 – Priorităţi 

strategice al LLP. 
CUM SE CANDIDEAZĂ Centralizat, candidatura trebuie trimisă la Agenţia Executivă 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale.  
Procedura de 
selecţie: 

COM 

  
 

31 martie 2011 
 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă :  
Durata maximă: 1 an 
Comentariu privind 
durata 

Prelungirea perioadei de eligibilitate cu cel mult 6 luni, la cerere, pentru proiecte şi reţele 
multilaterale, studii şi cercetări comparative, măsuri acompaniatoare este posibilă numai în cazuri 
excepţionale. Valoarea totală a grantului nu se modifică. 

DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid. 
Tabelul/Tabelele 
privind grantul: 

Pentru baremul zilnic privind costurile de personal: vezi Tabelul 5a; baremul zilnic nu trebuie să 
depăşească aceste valori publicate. 
Pentru baremul zilnic privind costurile de subzistenţă: vezi Tabelul 5b; baremul zilnic nu trebuie să 
depăşească aceste valori publicate. 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

150 000 EUR/an 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Valoarea maximă a grantului european este de 75% 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi Capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ 
AL UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 
Reguli specifice de Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. 
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eligibilitate: Candidaturile trebuie să vizeze cel puţin două din cele patru domenii la care se referă programele 
Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci şi Grundtvig din cadrul Programului de Învăţare pe tot 
parcursul vieţii. 

Numărul minim de 
ţări: 

Nu este cazul 

Numărul minim de 
parteneri: 

Nu este cazul 

Comentariu privind 
participanţii: 

 

1. Relevanţa 
Finanţarea solicitată şi rezultatele scontate se înscriu clar printre obiectivele specifice, operaţionale 
şi generale ale Programului. Obiectivele sunt clare şi realiste şi se referă la o temă/grup ţintă 
adecvate. Atunci când priorităţile pentru acţiunea respectivă sunt stabilite în Apelul general la 
propuneri 2011-2013 al LLP, cel puţin una dintre acestea trebuie tratată corespunzător. 
2. Calitatea programului de lucru 
Organizarea muncii este clară şi adecvată pentru atingerea obiectivelor. Programul de lucru 
stabileşte şi distribuie sarcini/activităţi partenerilor în aşa fel încât se garantează că rezultatele vor 
fi obţinute la timp şi se vor încadra în buget.  
3. Caracterul inovator 
Proiectul va furniza soluţii inovatoare pentru nevoile clar identificate ale unor grupuri ţintă clar 
identificate. Acest lucru se va realiza fie prin adaptarea şi transferarea abordărilor inovatoare deja 
existente în alte ţări sau sectoare de activitate, fie prin elaborarea de soluţii noi, originale, care nu 
sunt încă disponibile în nici una dintre ţările participante la Programul de Învăţare pe tot parcursul 
vieţii. 
4. Calitatea consorţiului 
Consorţiul reuneşte toate deprinderile, expertiza recunoscută şi competenţele necesare pentru 
punerea în practică a tuturor aspectelor programului de lucru. Sarcinile sunt distribuite partenerilor 
în mod adecvat. 
5. Valoarea adăugată europeană 
Beneficiile şi nevoia cooperării europene (spre deosebire de abordările naţionale, regionale sau 
locale) sunt clar demonstrate.  
6. Raportul costuri-beneficii 
Candidatura prezintă un echilibru între costuri şi beneficii pentru activităţile prevăzute şi bugetul 
corespunzător acestora. 
7. Impactul 
Impactul previzibil asupra abordărilor, grupurilor ţintă şi sistemelor vizate este clar definit şi sunt 
stabilite măsurile pentru a se asigura obţinerea acestuia. Este probabil că rezultatele activităţilor 
vor fi semnificative. 
8. Calitatea planului de valorizare (diseminarea şi exploatarea rezultatelor) 
Activităţile de diseminare şi exploatare vor permite folosirea optimă a rezultatelor dincolo de 
interesele participanţilor la proiect, pe durata şi după încheierea proiectului. 

Criterii de acordare a 
grantului  

 
PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

iulie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  octombrie 
Data probabilă a începerii acţiunii  noiembrie 
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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

KA3 TIC 

Categoria 
acţiunii 

PROIECTE MULTILATERALE 

Acţiunea KA3 Proiecte multilaterale 
Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Proiectele multilaterale TIC sprijină dezvoltarea conţinuturilor, serviciilor, metodelor pedagogice şi 
practicilor inovatoare pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii pe baza TIC (tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor). Ele completează proiectele şi activităţile de învăţare prin intermediul TIC din 
cadrul programelor sectoriale Comenius, Erasmus, Grundtvig şi Leonardo da Vinci, răspunzând 
necesităţilor de predare şi învăţare pe baza TIC din două sau mai multe din aceste sectoare. 
 
Mai exact, scopul este: 
• Să promoveze o viziune nouă cu privire la folosirea TIC pentru învăţare, inclusă în obiectivele 
educaţionale de lungă durată şi integrată în strategiile de învăţare pe tot parcursul vieţii; 
• Să promoveze folosirea TIC pentru învăţare în sistemele de educaţie şi formare, inclusiv 
învăţământul la distanţă, universităţile populare şi resursele pedagogice la care accesul este liber; 
• Să îi împuternicească pe toţi cei implicaţi în educaţie; să promoveze formarea şi păstrarea 
legăturilor dintre comunităţile de învăţare şi formarea de noi parteneriate; 
• Să consolideze o dovadă pe baza valorii adăugate şi a impactului TIC asupra învăţării, acordând 
atenţie deosebită inovaţiei şi schimbării pedagogice şi instituţionale. 
Proiectele trebuie să dezvolte practici sau servicii inovatoare. Ele trebuie să aibă un efect de 
multiplicare evident şi să aibă ca urmare o mai bună cunoaştere a învăţării pe baza TIC. 
 
În cadrul priorităţilor anunţate în apelul general la propuneri, proiectele pot sprijini următoarele 
tipuri de activităţi: 
• Activităţi de consolidare a competenţelor transversal, cum ar fi competenţele digitale, 

stabilind o punte de legătură între mediul educaţional şi cel profesional; 
• Activităţi axate pe metode pedagocice şi de evaluare inovatoare pentru diverse căi de 

învăţare. 
Cine poate beneficia • Centre de resurse sau alte organizaţii specializate în domeniul TIC în educaţie şi/sau învăţare la 

distanţă şi universităţi populare (aici se pot include şi servicii de orientare şi consiliere, biblioteci 
multimedia, centre de cercetare etc.) 
• Toate tipurile de instituţii şi furnizori de educaţie, din orice sector al educaţiei 
• Instituţii pentru educaţia la distanţă (inclusiv universităţile populare) 
• Instituţii pentru formarea formatorilor 
• Asociaţii ale profesorilor sau elevilor 
• Echipe de cercetare care lucrează în domeniul TIC din educaţie 
• Asociaţii sau consorţii academice/educaţionale la nivel naţional sau european 
• Organizaţii/instituţii implicate în inovaţia din învăţământ 
• Editori/producători/staţii de emisie publice sau private şi alţi actori implicaţi în domeniul TIC 
Notă: Începând cu 2010 acţiunea este deschisă şi organizaţiilor partenere ce provin din ţări care 
nu participă la Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii. Acestea nu pot fi însă coordonatori. 
Vezi partea I, secţiunea 1C a  prezentului Ghid. Pentru  detalii administrative  legate de felul în 
care aceste organizaţii pot participa, se va consulta site-ul Agenţiei Executive. 

Cine poate candida Orice organism cu personalitate juridică, stabilit pe teritoriul uneia dintre ţările eligibile, în numele 
consorţiului. 

PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul general la propuneri 2011-2013 – Priorităţi 
strategice al LLP. 

CUM SE CANDIDEAZĂ Centralizat, candidatura trebuie trimisă la Agenţia Executivă 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale.  
Procedura de 
selecţie: 

COM 

  
 

31 martie 2011 
 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă :  
Durata maximă: 3 ani 
Comentariu privind 
durata 

Prelungirea perioadei de eligibilitate cu cel mult 6 luni, la cerere, pentru proiecte şi reţele 
multilaterale, studii şi cercetări comparative, măsuri acompaniatoare este posibilă numai în cazuri 
excepţionale. Valoarea totală a grantului nu se modifică. 

DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid. 
Tabelul/Tabelele 
privind grantul: 

Pentru baremul zilnic privind costurile de personal: vezi Tabelul 5a; baremul zilnic nu trebuie să 
depăşească aceste valori publicate. 
Pentru baremul zilnic privind costurile de subzistenţă: vezi Tabelul 5b; baremul zilnic nu trebuie să 
depăşească aceste valori publicate. 
Pentru organizaţii participante din ţări terţe: vezi tabelul publicat pe site-ul Agenţiei Executive. 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

250 000 EUR/an. Cu toate acestea, contribuţia maximă a UE la proiecte va fi de 500 000 EUR.  
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Comentariu privind 
finanţarea: 

Valoarea maximă a grantului european este de 75% 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi Capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ 
AL UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. Reguli specifice de 
eligibilitate: Candidaturile trebuie să vizeze cel puţin două din cele patru domenii la care se referă programele 

Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci şi Grundtvig din cadrul Programului de Învăţare pe tot 
parcursul vieţii. 

Numărul minim de 
ţări: 

3 

Numărul minim de 
parteneri: 

3 

Comentariu privind 
participanţii: 

Cel puţin o ţară trebuie să fie stat membru al UE.  

1. Relevanţa 
Finanţarea solicitată şi rezultatele scontate se înscriu clar printre obiectivele specifice, 
operaţionale şi generale ale Programului. Obiectivele sunt clare şi realiste şi se referă la o 
temă/grup ţintă adecvate. Atunci când priorităţile pentru acţiunea respectivă sunt stabilite în 
Apelul general la propuneri 2011-2013 al LLP, cel puţin una dintre acestea trebuie tratată 
corespunzător. 
2. Calitatea programului de lucru 
Organizarea muncii este clară şi adecvată pentru atingerea obiectivelor. Programul de lucru 
stabileşte şi distribuie sarcini/activităţi partenerilor în aşa fel încât se garantează că rezultatele vor 
fi obţinute la timp şi se vor încadra în buget.  
3. Caracterul inovator 
Proiectul va furniza soluţii inovatoare pentru nevoile clar identificate ale unor grupuri ţintă clar 
identificate. Acest lucru se va realiza fie prin adaptarea şi transferarea abordărilor inovatoare deja 
existente în alte ţări sau sectoare de activitate, fie prin elaborarea de soluţii noi, originale, care nu 
sunt încă disponibile în nici una dintre ţările participante la Programul de Învăţare pe tot parcursul 
vieţii. 
4. Calitatea consorţiului 
Consorţiul reuneşte toate deprinderile, expertiza recunoscută şi competenţele necesare pentru 
punerea în practică a tuturor aspectelor programului de lucru. Sarcinile sunt distribuite partenerilor 
în mod adecvat. 
5. Valoarea adăugată europeană 
Beneficiile şi nevoia cooperării europene (spre deosebire de abordările naţionale, regionale sau 
locale) sunt clar demonstrate.  
6. Raportul costuri-beneficii 
Candidatura prezintă un echilibru între costuri şi beneficii pentru activităţile prevăzute şi bugetul 
corespunzător acestora. 
7. Impactul 
Impactul prevăzut asupra abordărilor, grupurilor ţintă şi sistemelor vizate este clar definit şi sunt 
prevăzute măsuri pentru a se asigura realizarea impactului. Este probabil că rezultatele 
activităţilor vor fi semnificative.  
8. Calitatea planului de valorizare (diseminarea şi exploatarea rezultatelor) 
Activităţile de diseminare şi exploatare vor permite folosirea optimă a rezultatelor dincolo de 
interesele participanţilor la proiect, pe durata şi după încheierea proiectului. 
9. După caz: Participarea organizaţiilor din ţări terţe 

Criterii de acordare a 
grantului  

Participarea organizaţiilor din ţări terţe adaugă valoare candidaturilor, activităţile propuse pentru 
partenerul(ii) dintr-o ţară terţă sunt potrivite şi bugetul cerut în acest scop reprezintă o investiţie 
profitabilă.   

PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

iulie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  octombrie 
Data probabilă a începerii acţiunii  noiembrie 
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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

KA3 TIC 

Categoria 
acţiunii 

REŢELE MULTILATERALE 

Acţiunea KA3 Reţele multilaterale  
Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Reţelele TIC sprijină formarea de parteneriate şi colaborarea comunităţilor de învăţare cu scopul 
de a face schimb de idei şi experienţă referitor învăţarea pe baza TIC. Reţelele trebuie să sprijine 
folosirea comună a cunoştinţelor, trebuie să mărească vizibilitatea şi conştientizarea beneficiilor şi 
impactului TIC asupra învăţării şi să contribuie la preluarea şi utilizarea sa în mod eficient. 
Propunerile trebuie să cuprindă un plan amănunţit al activităţilor. Aceste activităţi pot să includă şi 
organizarea de conferinţe, ateliere de lucru, forumuri, şcoli de vară etc., care au scopul de a 
sprijini atingerea obiectivelor reţelei şi diseminarea rezultatelor.  

Cine poate beneficia • Centre de resurse şi alte organizaţii specializate în domeniul TIC în educaţie şi/sau învăţare la 
distanţă şi universităţi populare (aici se pot include şi servicii de orientare şi consiliere, biblioteci 
multimedia, centre de cercetare etc.) 
• Toate tipurile de instituţii şi furnizori de educaţie, din orice sector al educaţiei 
• Instituţii de învăţământ la distanţă (inclusiv universităţi populare). 
• Instituţii de formare a formatorilor profesorilor 
• Asociaţii de profesori sau cursanţi 
• Echipe de cercetare care lucrează în domeniul TIC în învăţământ 
• Consorţii sau asociaţii academice/de învăţământ la nivel naţional sau european 
• Organizaţii/instituţii implicate în inovaţia în învăţământ 
• Editori/producători/staţii de emisie publice sau private şi alţi actori implicaţi în domeniul TIC 
 
În cadrul priorităţilor anunţate în Apelul general la propuneri, reţelele pot sprijini următoarele 
tipuri de activităţi: 
• Comunităţi ale persoanelor interesate la nivel european care să promoveze competenţele 

digitale şi a altor competenţe transversal cheie pentru viaţă şi capacitatea de inserţie 
profesională; 

• Comunităţi ale persoanelor interesate la nivel european care să trateze discrepanţele digitale 
de ordin socio-economic. 

•  
Se preconizează ca cel puţin fiecare reţea să: 
• Creeze şi administreze un website de bună calitate pentru sprijinirea schimbului de informaţii 
şi a diseminării 

• elaboreze un raport anual privind statutul inovării în domeniul său de activitate 
• informeze actorii din domeniul TIC pentru a afla totul despre evenimentele şi activităţile 

reţelei  
• deţină o strategie solidă pentru susţinerea Reţelei după încetarea cofinanţării UE sau după 

reducerea semnificativă a acesteia  
• instituie mecanisme adecvate pentru evaluarea internă a progreselor şi pentru asigurarea 

calităţii şi diseminarea rezultatelor. 
 
Reţelele pot include finanţări pentru activităţile de diseminare precum conferinţele şi vizitele de 
studio ale factorilor de decizie şi ale profesioniştilor cheie din educaţie. 
 
Notă: Acţiunea este deschisă şi organizaţiilor partenere ce provin din ţări care nu participă la 
Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii. Acestea nu pot fi însă coordonatori. Vezi parte I, 
secţiunea 1C a  prezentului Ghid. Pentru  detalii administrative  legate de felul în care aceste 
organizaţii pot participa, se va consulta site-ul Agenţiei Executive 

Cine poate candida Orice organism cu personalitate juridică, cu sediul într-una din ţările eligibile, în numele 
consorţiului. 

PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul general la propuneri 2011-2013 – Priorităţi 
strategice al LLP. 

CUM SE CANDIDEAZĂ Centralizat, candidatura trebuie trimisă la Agenţia Executivă 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale.  
Procedura de 
selecţie: 

COM 

  
 

31 martie 2011 
 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii: 

 
Durata 
Durata minimă :  
Durata maximă: 3 ani 
Comentariu privind 
durata 

Prelungirea perioadei de eligibilitate cu cel mult 6 luni, la cerere, pentru proiecte şi reţele 
multilaterale, studii şi cercetări comparative, măsuri acompaniatoare este posibilă numai în cazuri 
excepţionale. Valoarea totală a grantului nu se modifică. 

DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid. 
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Tabelul/Tabelele 
privind grantul: 

Pentru baremul zilnic privind costurile de personal: vezi Tabelul 5a; baremul zilnic nu trebuie să 
depăşească aceste valori publicate. 
Pentru baremul zilnic privind costurile de subzistenţă: vezi Tabelul 5b; baremul zilnic nu trebuie să 
depăşească aceste valori publicate. 
Pentru organizaţii participante din ţări „terţe“: vezi tabelul publicat pe site-ul Agenţiei Executive. 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

150 000 EUR/an 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Valoarea maximă a grantului european este de 75% 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi Capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ 
AL UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. Reguli specifice de 
eligibilitate: Candidaturile trebuie să vizeze cel puţin două din cele patru domenii de educaţie la care se referă 

Programele Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci şi Grundtvig din cadrul Programului de 
Învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Numărul minim de 
ţări: 

5 

Numărul minim de 
parteneri: 

5 

Comentariu privind 
participanţii: 

Cel puţin o ţară trebuie să fie stat membru al UE.  

1. Relevanţa 
Finanţarea solicitată şi rezultatele scontate se înscriu clar printre obiectivele specifice, 
operaţionale şi generale ale Programului. Obiectivele sunt clare şi realiste şi se referă la o 
temă/grup ţintă adecvate. Atunci când priorităţile pentru acţiunea respectivă sunt stabilite în 
Apelul general la propuneri 2011-2013 al LLP, cel puţin una dintre acestea trebuie tratată 
corespunzător. 
2. Calitatea programului de lucru 
Organizarea muncii este clară şi adecvată pentru atingerea obiectivelor. Programul de lucru 
stabileşte şi distribuie sarcini/activităţi partenerilor în aşa fel încât se garantează că rezultatele vor 
fi obţinute la timp şi se vor încadra în buget.  
3. Caracterul inovator 
Proiectul va furniza soluţii inovatoare pentru nevoile clar identificate ale unor grupuri ţintă clar 
identificate. Acest lucru se va realiza fie prin adaptarea şi transferarea abordărilor inovatoare deja 
existente în alte ţări sau sectoare de activitate, fie prin elaborarea de soluţii noi, originale, care nu 
sunt încă disponibile în nici una dintre ţările participante la Programul de Învăţare pe tot parcursul 
vieţii. 
4. Calitatea consorţiului 
Consorţiul reuneşte toate deprinderile, expertiza recunoscută şi competenţele necesare pentru 
punerea în practică a tuturor aspectelor programului de lucru. Sarcinile sunt distribuite partenerilor 
în mod adecvat. 
5. Valoarea adăugată europeană 
Beneficiile şi nevoia cooperării europene (spre deosebire de abordările naţionale, regionale sau 
locale) sunt clar demonstrate.  
6. Raportul costuri-beneficii 
Candidatura prezintă un echilibru între costuri şi beneficii pentru activităţile prevăzute şi bugetul 
corespunzător acestora. 
7. Impactul 
Impactul previzibil asupra abordărilor, grupurilor ţintă şi sistemelor vizate este clar definit şi sunt 
stabilite măsurile pentru a se asigura obţinerea acestuia. Este probabil că rezultatele activităţilor 
vor fi semnificative. 
8. Calitatea planului de valorizare (diseminarea şi exploatarea rezultatelor) 
Activităţile de diseminare şi exploatare planificate vor permite folosirea optimă a rezultatelor 
dincolo de interesele participanţilor la proiect, pe durata şi după încheierea proiectului. 
9. După caz: Participarea organizaţiilor din ţări terţe 
Participarea organizaţiilor din ţări terţe adaugă valoare candidaturilor, activităţile propuse pentru 
partenerul(ii) dintr-o ţară terţă sunt potrivite şi bugetul cerut în acest scop reprezintă o investiţie 
profitabilă.   

Criterii de acordare a 
grantului  

 
PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

iulie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  octombrie 
Data probabilă a începerii acţiunii  noiembrie 
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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul sectorial KA4 VALORIZARE 
Categoria acţiunii PROIECTE MULTILATERALE 
Acţiunea KA4 Proiecte multilaterale 
Obiectivele şi descrierea 
acţiunii 

Principalul obiectiv al Proiectelor multilaterale de diseminare şi exploatare a rezultatelor 
este să ajute la crearea unui cadru de exploatare eficientă a rezultatelor Programului de 
Învăţare pe tot parcursul vieţii şi a altor programe înrudite la nivel sectorial, regional, 
naţional şi european. 
În cadrul priorităţilor anunţate în apelul general la propuneri, se va acorda prioritate 
activităţilor de: 
• cercetare şi identificare a barierelor în calea diseminării şi exploatării şi de dezvoltare a 
unor modele solide de diseminare şi exploatare cu succes a rezultatelor; 
• evaluare a impactului rezultatelor şi al acţiunilor de diseminare şi exploatare; 
• transfer şi implementare a rezultatelor (multiplicare) şi/sau de integrare a acestora în 
politici. 
Acţiunile finanţate în această Activitate cheie au scopul de a completa şi sprijini 
diseminarea şi exploatarea rezultatelor concrete ale proiectelor, integrate în cele patru 
programe sectoriale şi celelalte Activităţi cheie (de ex. prin intermediul ‘planurilor de 
diseminare şi exploatare’ ale proiectelor individuale şi acţiunilor specifice din cadrul 
măsurilor acompaniatoare de care răspund Agenţiile Naţionale). 
Proiectele finanţate în cadrul acestei Activităţi cheie pot viza una sau mai multe acţiuni: 
• Acţiuni de dezvoltare în continuare şi de introducere a unei strategii europene de 
exploatare a rezultatelor în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii, de exemplu studii de 
susţinere, proiecte demonstrative, dezvoltarea şi testarea metodologiilor, modelelor de 
afaceri şi instrumentelor practice pentru folosirea în comun, transferul şi exploatarea 
rezultatelor. 
• Acţiuni de testare şi dezvoltare a căilor de transfer şi introducere a rezultatelor 
proiectelor în politică, de definire şi prezentare a mecanismelor de corelare a proiectelor, 
programelor şi politicilor şi de sprijinire şi creştere a acţiunilor de colaborare la nivel 
european în desfăşurare, în special cele legate de acţiuni/priorităţi OMC, benchmarking, 
etc. 
• Activităţi la nivel european de promovare a exploatării active a rezultatelor (conferinţe, 
seminarii şi alte schimburi între produse şi posibili noi beneficiari). Se va acorda prioritate 
acţiunilor de exploatare a rezultatelor prin reţelele existente (nu se finanţează înfiinţarea 
reţelei sau costurile de funcţionare) acolo unde există o cerinţă clar formulată. 
• Proiecte ce urmăresc dezvoltarea capacităţii de a identifica, antrena şi promova reţele 
care au potenţialul de a acţiona ca intermediari pentru exploatarea rezultatelor (de ex. 
acţiuni de identificare a contactelor reţelei, de promovare şi aplicare a tehnicilor de 
marketing pentru transferul şi exploatarea rezultatelor). 
• Acţiuni de sprijinire a creşterii accesibilităţii la rezultatele proiectelor. 
Vor fi preferate proiectele care propun o abordare integrată între două sau mai multe 
sectoare diferite de învăţare pe tot parcursul vieţii şi/sau activităţi conexe în domeniile 
cultură, media, cetăţenie şi tineret; implică factorii de decizie; şi/sau demonstrează 
potenţial pentru un impact măsurabil şi semnificativ la nivel sectorial, regional, naţional 
şi/sau european. 
Această activitate cheie specifică diseminării şi exploatării rezultatelor reprezintă o 
inovaţie în cadrul acestui program, reflectând o conştientizare mai mare a necesităţii de a 
asigura un impact maxim programelor finanţate de Uniunea Europeană, în sprijinul noului 
cadru strategic pentru cooperare în domeniul educaţiei şi formării (E&F2020). Ţinând 
cont de caracterul experimental al acestei acţiuni, solicitanţii trebuie să acorde o atenţie 
deosebită în a demonstra necesitatea proiectului, descriind clar ce îşi propun să facă şi 
formulând rezultatele, impactul şi valoarea adăugată măsurabile şi anticipate. Candidaţii 
trebuie să fie conştienţi că proiectele selectate pentru finanţare vor fi atent monitorizate 
pentru identificarea rezultatelor şi practicilor interesante şi bune care apar, semnificative 
pentru crearea unui cadru la nivelul Uniunii Europene de exploatare a rezultatelor; ele 
pot fi de asemenea supuse unui studiu de impact pe termen mediu sau lung.  

Cine poate beneficia • Instituţii sau organizaţii care oferă oportunităţi de învăţare în cadrul LLP sau al sub-
programelor sale 
• Persoane şi organisme care răspund de sisteme şi politici legate de orice aspect al 
învăţării pe tot parcursul vieţii la nivel local, regional sau naţional 
• Întreprinderi, parteneri sociali şi organizaţiile lor la toate nivelurile, inclusiv organizaţii 
comerciale şi camere de comerţ şi industrie 
• Organisme care oferă servicii de orientare, consiliere şi informare legate de orice aspect 
al învăţării pe tot parcursul vieţii 
• Asociaţii care activează în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii, inclusiv asociaţii de 
studenţi, cursanţi, elevi, profesori, părinţi şi cursanţi adulţi 
• Centre şi organisme de cercetare care se ocupă de probleme legate de învăţarea pe tot 
parcursul vieţii 
• Organizaţii non-profit, organisme de voluntari, organizaţii neguvernamentale (ONG-uri) 
Notă: Acţiunea este deschisă şi organizaţiilor partenere ce provin din ţări care nu 
participă la Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii. Acestea nu pot fi însă 
coordonatori. Vezi parte I, secţiunea 1C a prezentului Ghid. Pentru  detalii administrative  
legate de felul în care aceste organizaţii pot participa, se va consulta site-ul Agenţiei 
Executive. 

Cine poate candida Organizaţia coordonatoare în numele consorţiului.  
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PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul general la propuneri 2011-2013 – 
Priorităţi strategice al LLP. 

CUM SE CANDIDEAZĂ Centralizat, candidatura se trimite la Agenţia Executivă 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale.  
Procedura de selecţie: COM 
  
 

31-martie 2011 
 
 

Termenul limită pentru 
depunerea candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă :  
Durata maximă: 3 ani 
Comentariu privind durata Prelungirea perioadei de eligibilitate cu cel mult 6 luni, la cerere, pentru proiecte şi reţele 

multilaterale, este posibilă numai în cazuri excepţionale. Valoarea totală a grantului nu se 
modifică. 

DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid. 
Tabelul/Tabelele privind 
grantul: 

Pentru baremul zilnic privind costurile de personal: vezi Tabelul 5a; baremul zilnic nu 
trebuie să depăşească aceste valori publicate. 
Pentru baremul zilnic privind costurile de subzistenţă: vezi Tabelul 5b; baremul zilnic nu 
trebuie să depăşească aceste valori publicate. 
Pentru organizaţii participante din ţări terţe: vezi tabelul publicat pe site-ul Agenţiei 
Executive. 

Nivelul maxim al grantului în 
euro: 

150 000 EUR/an. Cu toate acestea, contribuţia maximă a UE la proiect va fi de 300 000 
EUR.  

Comentariu privind 
finanţarea: 

Valoarea maximă a grantului european este de 75% 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi Capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ 
AL UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea”Ce ţări participă în program?” din Partea I a acestui ghid 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. Reguli specifice de 
eligibilitate: Este de dorit ca în candidaturi să fie vizate cel puţin două din cele patru domenii la care 

se referă programele Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci şi Grundtvig din cadrul 
Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Numărul minim de ţări: 3 
Numărul minim de parteneri: 3 
Comentariu privind 
participanţii: 

Cel puţin o ţară trebuie să fie stat membru al UE. 
Este de asemenea eligibilă şi o singură organizaţie europeană.  
1. Relevanţa 
Finanţarea solicitată şi rezultatele scontate se înscriu clar printre obiectivele specifice, 
operaţionale şi generale ale Programului. Obiectivele sunt clare şi realiste şi se referă la 
o temă/grup ţintă adecvate. Atunci când priorităţile pentru acţiunea respectivă sunt 
stabilite în Apelul general la propuneri 2011-2013 al LLP, cel puţin una dintre acestea 
trebuie tratată corespunzător. 
2. Calitatea programului de lucru 
Organizarea muncii este clară şi adecvată pentru atingerea obiectivelor. Programul de 
lucru stabileşte şi distribuie sarcini/activităţi partenerilor în aşa fel încât se garantează că 
rezultatele vor fi obţinute la timp şi se vor încadra în buget.  
3. Caracterul inovator 
Proiectul va furniza soluţii inovatoare pentru nevoile clar identificate ale unor grupuri 
ţintă clar identificate. Acest lucru se va realiza fie prin adaptarea şi transferarea 
abordărilor inovatoare deja existente în alte ţări sau sectoare de activitate, fie prin 
elaborarea de soluţii noi, originale, care nu sunt încă disponibile în nici una dintre ţările 
participante la Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii. 
4. Calitatea consorţiului 
Consorţiul reuneşte toate deprinderile, expertiza recunoscută şi competenţele necesare 
pentru punerea în practică a tuturor aspectelor programului de lucru. Sarcinile sunt 
distribuite partenerilor în mod adecvat. 
5. Valoarea adăugată europeană 
Beneficiile şi nevoia cooperării europene (spre deosebire de abordările naţionale, 
regionale sau locale) sunt clar demonstrate.  
6. Raportul costuri-beneficii 
Candidatura prezintă un echilibru între costuri şi beneficii pentru activităţile prevăzute şi 
bugetul corespunzător acestora. 
7. Impactul 

Criterii de acordare a 
grantului  

Impactul previzibil asupra abordărilor, grupurilor ţintă şi sistemelor vizate este clar definit 
şi sunt stabilite măsurile pentru a se asigura obţinerea acestuia. Este probabil că 
rezultatele activităţilor vor fi semnificative. 
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8. Calitatea planului de valorizare (diseminarea şi exploatarea rezultatelor) 
Activităţile de diseminare şi exploatare vor permite folosirea optimă a rezultatelor dincolo 
de interesele participanţilor la proiect, pe durata şi după încheierea proiectului. 
9. După caz: Participarea organizaţiilor din ţări terţe 
Participarea organizaţiilor din ţări terţe adaugă valoare candidaturilor, activităţile propuse 
pentru partenerul(ii) dintr-o ţară terţă sunt potrivite şi bugetul cerut în acest scop 
reprezintă o investiţie profitabilă.   

PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

iulie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  octombrie 
Data probabilă a începerii acţiunii  noiembrie 
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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

JEAN MONNET 

Categoria 
acţiunii 

PROIECTE UNILATERALE 

Acţiunea Catedre JEAN MONNET  
Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Catedrele Jean Monnet sunt posturi de predare în specialitatea Studii de integrare europeană. 
Ocupanţii catedrelor Jean Monnet trebuie să predea minimum 90 de ore în domeniul studiilor de 
integrare europeană, într-un an universitar . Catedra poate fi ocupată doar de un singur profesor, 
care trebuie să asigure numărul de ore necesar. Deţinătorul catedrei Jean Monnet trebuie să aibă 
gradul de profesor/conferenţiar şi nu poate fi «visiting professor» la instituţia respectivă. 
Catedrele Jean Monnet sunt asociate instituţiei de învăţământ superior care încheie contractul de 
finanţare. Dacă deţinătorul iniţial al Catedrei părăseşte instituţia de învăţământ superior,  este 
obligatoriu ca acesta să fie înlocuit cu un alt membru al corpului didactic având acelaşi nivel de 
specializare în domeniul studiilor de integrare europeană. Înlocuirea deţinătorului iniţial al Catedrei 
se face în urma notificării scrise a Agenţiei Executive, care verifică profilul academic al titularului de 
Catedră propus.  
 
Fostele Catedre Jean Monnet nu pot candida din nou pentru o nouă Catedră Jean Monnet la aceeaşi 
instituţie. Cu toate acestea, ele pot depune o cerere pentru o Catedră Jean Monnet ad personam. 

Cine poate beneficia Instituţii de învăţământ superior din întreaga lume. 
Cine poate candida Instituţii de învăţământ superior din întreaga lume. 
PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul general la propuneri 2011-2013 – Priorităţi 

strategice al LLP. 
CUM SE 
CANDIDEAZĂ 

Centralizat, candidatura trebuie trimisă la Agenţia Executivă. 

Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Executive.  
Procedura de 
selecţie: 

COM 

  
 

12 februarie 2011 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii:  
Durata  
Durata minimă : 3 ani 
Durata maximă: 3 ani 
Comentariu privind 
durata 

Există posibilitatea de a prelungi perioada de eligibilitate cu până la 6 luni, la cerere. Valoarea 
totală a grantului nu se modifică.  

DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid. 
Tabelul/Tabelele 
privind grantul: 

 Sistemul forfetar al plăţilor se aplică aşa cum este precizat în Ghidul LLP 2011 – Dispoziţii 
financiare, partea I şi pe pagina Jean Monnet de pe site-ul web al Agenţiei Executive.  

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

45 000 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Valoarea maximă a grantului european este de 75% 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ AL 
UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid.  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 
Reguli specifice de 
eligibilitate: 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. 
- Catedrele Jean Monnet sunt posturi de predare în specialitatea Studii de integrare europeană. 
- Ocupanţii acestor posturi Jean Monnet trebuie să predea minimum 90 de ore într-un an 
universitar în domeniul studiilor de integrare europeană. Catedra poate fi ocupată de către un 
singur profesor, care asigură numărul necesar de ore . 
- Deţinătorul catedrei Jean Monnet trebuie să aibă gradul de profesor/conferenţiar şi nu poate fi 
«visiting professor» la instituţia respectivă. 

Numărul minim de 
ţări: 

Nu este cazul 

Numărul minim de 
parteneri: 

Nu este cazul 

Comentariu privind 
participanţii: 

Nu există obligaţia pentru ţările respective să fie state membre ale UE.  

1. Calitatea candidaţilor sau a consorţiului 
Calitatea (excelenţa) profilului academic (CV) în domeniul specific al studiilor de integrare 
europeană.  

Criterii de acordare a 
grantului  

2. Calitatea metodologiei şi a programului de lucru 
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Calitatea şi prezentarea detaliată a activităţilor de predare, cercetare şi/sau a activităţilor de 
dezbatere preconizate (acordându-se o atenţie deosebită valorii academice adăugate, sinergiilor 
multidisciplinare şi deschiderii către societatea civilă). 
3. Impactul şi relevanţa rezultatelor 
Impact probabil al activităţilor asupra educaţiei şi/sau formării la nivel european şi/sau mondial, 
acordându-se o atenţie specială activităţilor desfăşurate în afara UE.  
4. Caracterul inovator 
Gradul de inovare în proiecte: crearea de noi activităţi de predare, cercetare şi/sau dezbatere 
(după caz); participarea la program a instituţiilor de învăţământ superior/a asociaţiilor din ţări 
neacoperite până în prezent de Acţiunea Jean Monnet sau instituţii de educaţie superioară/asociaţii 
care nu primesc finanţare Jean Monnet sau în care activează cadre didactice universitare care nu au 
beneficiat de finanţare prin Acţiunea Jean Monnet pentru acelaşi tip de activitate. 
 
 
 
 
 

PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

iunie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  iulie 
Data probabilă a începerii acţiunii  septembrie 
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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul sectorial JEAN MONNET 
Categoria acţiunii PROIECTE UNILATERALE 
Acţiunea Catedre JEAN MONNET ad personam 
Obiectivele şi descrierea 
acţiunii 

Catedrele Jean Monnet ad personam sunt posturi de predare şi cercetare în specialitatea 
Studii de integrare europeană. Catedrele Jean Monnet ad personam sunt rezervate: (i) 
profesorilor eminenţi care pot face dovada unei activităţi de predare şi publicare de înalt 
nivel pe plan internaţional (realizată, cel puţin parţial, în afara ţării de reşedinţă) şi /sau (ii) 
profesorilor cu o experienţă anterioară remarcabilă ca practicieni la nivel înalt în domeniul 
integrării europene. Titularii catedrelor Jean Monnet ad personam trebuie să predea un 
minim de 90 de ore  în domeniul studiilor de integrare europeană, pe parcursul unui an 
academic şi să aibă responsabilitatea organizării periodice de activităţi de reflecţie pe 
marginea procesului de integrare europeană (conferinţe, seminarii, mese rotunde). Titularii 
acestor catedre trebuie să aibă gradul de profesor şi să nu fie «visiting professor» la 
instituţia respectivă. Catedra ad personam nu poate fi deţinută decât de un singur profesor 
care trebuie să susţină numărul minim de ore de predare impus. 
 
Titlul de Catedră ad personam este acordat direct unei persoane. Dacă deţinătorul Catedrei 
părăseşte instituţia de învăţământ superior, aceasta nu poate să fie înlocuită cu un alt 
membru al corpului didactic. În eventualitatea în care se transferă de la instituţia de 
învăţământ superior iniţială, titularul unei Catedre Jean Monnet ad personam poate utiliza în 
continuare acest titlu dacă se angajează să desfăşoare şi în continuare  activităţile de 
predare şi de cercetare specificate în contractul original de finanţare. Acest demers trebuie 
atestat de către noua instituţie de învăţământ superior.   
 
Fostele Catedre Jean Monnet ad personam pot candida din nou doar pentru o nouă Catedră 
Jean Monnet ad personam. 

Cine poate beneficia Instituţii de învăţământ superior din întreaga lume. 
Cine poate candida Instituţii de învăţământ superior din întreaga lume. 
PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul general la propuneri 2011-2013 – 

Priorităţi strategice al LLP. 
CUM SE CANDIDEAZĂ Centralizat, candidatura trebuie trimisă la Agenţia Executivă 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Executive.  
Procedura de selecţie: COM 
  
 

15 februarie-2011 
 

Termenul limită pentru 
depunerea candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă : 3 ani 
Durata maximă: 3 ani 
Comentariu privind durata Există posibilitatea de a prelungi perioada de eligibilitate cu până la 6 luni, la cerere. 

Valoarea totală a grantului nu se modifică. 
DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid 
Tabelul/Tabelele privind 
grantul:  

 Sistemul forfetar al plăţilor se aplică aşa cum este precizat în Ghidul LLP 2011 – Dispoziţii 
financiare, partea I şi pe pagina  Jean Monnet de pe site-ul web al Agenţiei Executive.  

Nivelul maxim al grantului 
în euro: 

45 000 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Valoarea maximă a grantului european este de 75% 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ AL 
UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. Reguli specifice de 
eligibilitate: - Catedrele Jean Monnet ad personam sunt posturi de predare şi cercetare în specialitatea 

Studii de integrare europeană. 
- Catedrele Jean Monnet ad personam sunt rezervate (i) profesorilor eminenţi care pot face 
dovada unei activităţi de predare şi publicare de înalt nivel pe plan internaţional (realizată, 
cel puţin parţial, în afara ţării de reşedinţă) şi/sau (ii) profesorilor cu o experienţă anterioară 
remarcabilă ca practicieni de înalt nivel  în domeniul integrării europene. 
- Titularii catedrelor Jean Monnet ad personam trebuie să predea un minim de 90 de ore în 
domeniul studiilor de integrare europeană, pe parcursul unui an academic şi să aibă 
responsabilitatea organizării periodice de activităţi de reflecţie pe marginea procesului de 
integrare europeană (conferinţe, seminare, mese rotunde). 
- Titularii acestor catedre trebuie să aibă gradul de profesor şi să nu fie «visiting professor» 
la instituţia respectivă.   

Numărul minim de ţări: Nu este cazul 



 

Fişa Nr. 56 : JEA–UP – p. 2 

Numărul minim de 
parteneri: 

Nu este cazul 

Comentariu privind 
participanţii: 

Nu există obligaţia pentru ţările respective să fie state membre ale UE.  

1. Calitatea candidaţilor sau a consorţiului 
Calitatea (excelenţa) profilului academic (CV) în domeniul studiilor de integrare europeană.  
2. Calitatea metodologiei şi a programului de lucru 
Calitatea şi prezentarea detaliată a activităţilor de predare, cercetare şi/sau a activităţilor de 
dezbatere preconizate (acordându-se o atenţie deosebită valorii academice adăugate, 
sinergiilor multidisciplinare şi deschiderii către societatea civilă). 
3. Impactul şi relevanţa rezultatelor 
Impact probabil al activităţilor asupra educaţiei şi/sau formării la nivel european şi/sau 
mondial, acordându-se o atenţie specială activităţilor desfăşurate în afara UE.  
4. Caracterul inovator 

Criterii de acordare a 
grantului  

Gradul de inovare în proiecte: crearea de noi activităţi de predare, cercetare şi/sau 
dezbatere (după caz); participarea la program a instituţiilor de învăţământ superior/a 
asociaţiilor din ţări neacoperite până în prezent de Acţiunea Jean Monnet sau instituţii de 
educaţie superioară/asociaţii care nu primesc finanţare Jean Monnet sau în care activează 
cadre didactice universitare care nu au beneficiat de finanţare prin Acţiunea Jean Monnet 
pentru acelaşi tip de activitate. 

PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

iunie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  iulie 
Data probabilă a începerii acţiunii  septembrie 
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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul sectorial JEAN MONNET 
Categoria acţiunii PROIECTE UNILATERALE 
Acţiunea Centre de excelenţă JEAN MONNET  
Obiectivele şi descrierea 
acţiunii 

Centrele de excelenţă Jean Monnet sunt institute sau structuri clar definite ca fiind 
specializate în domeniul studiilor de integrare europeană. Ele reunesc resursele ştiinţifice, 
umane şi de documentare din domeniul studiilor de integrare europeană de la 
instituţia/instituţiile de învăţământ superior participantă(e). Centrele de excelenţă Jean 
Monnet pot funcţiona în cadrul unei instituţii de învăţământ superior sau pot fi organizate în 
cooperare cu mai multe instituţii de învăţământ superior situate în acelaşi oraş sau în 
aceeaşi regiune. 
Universitatea/universităţile trebuie să desemneze o Catedră Jean Monnet care să îşi asume 
responsabilitatea academică pentru organizarea şi asigurarea funcţionării Centrului de 
excelenţă. De aceea, pot candida pentru un Centru de excelenţă numai instituţiile cărora li 
s-a aprobat o Catedră Jean Monnet, în cadrul unei candidaturi anterioare la propuneri de 
proiecte. 
Instituţiile de învăţământ superior în cadrul cărora există deja un Centru de Excelenţă Jean 
Monnet îşi pot depune o nouă candidatură, dar numai după o perioadă de un an academic 
de la  terminarea perioadei contractuale precedente. 
Se va acorda sprijin financiar doar unui singur Centru de excelenţă Jean Monnet din orice 
instituţie de învăţământ superior. 

Cine poate beneficia Instituţii de învăţământ superior din întreaga lume. 
Cine poate candida Instituţii de învăţământ superior din întreaga lume. 
PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul general la propuneri 2011-2013 – 

Priorităţi strategice al LLP. 
CUM SE CANDIDEAZĂ Centralizat, candidatura trebuie trimisă la Agenţia Executivă 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Executive.  
Procedura de selecţie: COM 
  
 

15 februarie 2011 
 
 

Termenul limită pentru 
depunerea candidaturii: 

 
Durata 
Durata minimă : 3 ani 
Durata maximă: 3 ani 
Comentariu privind durata Există posibilitatea de a prelungi perioada de eligibilitate cu până la 6 luni, la cerere. 

Valoarea totală a grantului nu se modifică. 
DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid 
Tabelul/Tabelele privind 
grantul:  

Cheltuielile de personal şi pentru costurile de subzistenţă sunt precizate pe pagina web 
Jean Monnet de pe site-ul web al Agenţiei Executive.  

Nivelul maxim al grantului 
în euro: 

75 000 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Valoarea maximă a grantului european este de 75% 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ AL 
UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. Reguli specifice de 
eligibilitate: Centrele de Excelenţă Jean Monnet trebuie să reunească resursele ştiinţifice, umane şi de 

documentare din domeniul studiilor de integrare europeană de la una sau mai multe 
instituţii de învăţământ superior. 
Universitatea/universităţile trebuie să desemneze o Catedră Jean Monnet care să îşi asume 
responsabilitatea Centrului de Excelenţă. De aceea, pot candida pentru un Centru de 
Excelenţă numai instituţiile cărora li s-a aprobat o Catedră Jean Monnet.  

Numărul minim de ţări: Nu este cazul 
Numărul minim de 
parteneri: 

Nu este cazul 

Comentariu privind 
participanţii: 

Nu există obligaţia pentru ţările respective să fie state membre ale UE.  

1. Calitatea candidaţilor sau a consorţiului 
Calitatea (excelenţa) profilului academic (CV) în domeniul studiilor de integrare europeană. 
2. Calitatea metodologiei şi a programului de lucru 
Calitatea şi prezentarea detaliată a activităţilor de predare, cercetare şi/sau a activităţilor 
de dezbatere preconizate (acordându-se o atenţie deosebită valorii academice adăugate, 
sinergiilor multidisciplinare şi deschiderii către societatea civilă). 

Criterii de acordare a 
grantului  

3. Impactul şi relevanţa rezultatelor 



 

Fişa Nr. 57 : JEA–UP – p. 2 

Impact probabil al activităţilor asupra educaţiei şi/sau formării la nivel european şi/sau 
mondial, acordându-se o atenţie specială activităţilor desfăşurate în afara UE.  
4. Caracterul inovator 
Gradul de inovare în proiecte: crearea de noi activităţi de predare, cercetare şi/sau 
dezbatere (după caz); participarea la program a instituţiilor de învăţământ superior/a 
asociaţiilor din ţări neacoperite până în prezent de Acţiunea Jean Monnet sau instituţii de 
educaţie superioară/asociaţii care nu primesc finanţare Jean Monnet sau în care activează 
cadre didactice universitare care nu au beneficiat de finanţare prin Acţiunea Jean Monnet 
pentru acelaşi tip de activitate. 
 
 

PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

iunie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  iulie 
Data probabilă a începerii acţiunii  septembrie 
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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul sectorial JEAN MONNET 
Categoria acţiunii PROIECTE UNILATERALE 
Acţiunea Module de predare JEAN MONNET 
Obiectivele şi descrierea 
acţiunii 

Modulele Jean Monnet sunt programe de predare (sau cursuri) de scurtă durată în domeniul 
studiilor de integrare europeană, care se desfăşoară în cadrul instituţiilor de învăţământ 
superior. Fiecare modul are o durată minimă de 40 de ore de predare. Modulele se pot 
concentra pe o singură disciplină din cadrul studiilor de integrare europeană sau pot avea o 
abordare multidisciplinară şi de aceea fac apel la serviciile mai multor profesori. 
Modulele Jean Monnet trebuie să se prezinte sub una dintre următoarele forme: 

• cursuri generale sau introductive privind integrarea europeană (pot avea loc în 
special în instituţiile şi facultăţile care nu au încă o gamă de cursuri bine dezvoltate 
în acest domeniu); 

• predare de înaltă specializare privind evoluţia Uniunii Europene (poate avea loc în 
special  în instituţiile şi facultăţile care au deja o gamă de cursuri bine dezvoltate 
în acest domeniu); 

• cursuri de vară.  
Cine poate beneficia Instituţii de învăţământ superior din întreaga lume. 
Cine poate candida Instituţii de învăţământ superior din întreaga lume. 
PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul general la propuneri 2011-2013 – 

Priorităţi strategice al LLP. 
CUM SE CANDIDEAZĂ Centralizat, candidatura trebuie trimisă la Agenţia Executivă 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Executive.  
Procedura de selecţie: COM 
  
 

15 februarie 2011 
 
 

Termenul limită pentru 
depunerea candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă : 3 ani 
Durata maximă: 3 ani 
Comentariu privind durata Există posibilitatea de a prelungi perioada de eligibilitate cu până la 6 luni, la cerere. 

Valoarea totală a grantului nu se modifică. 
DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid 
Tabelul/Tabelele privind 
grantul:  

 Sistemul forfetar al plăţilor se aplică aşa cum este precizat în Ghidul LLP 2011 – Dispoziţii 
financiare, partea I şi pe pagina Jean Monnet de pe site-ul web al Agenţiei Executive.  

Nivelul maxim al grantului 
în euro: 

21 000 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Valoarea maximă a grantului european este de 75% 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ AL 
UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. Reguli specifice de 
eligibilitate: Un modul Jean Monnet este un curs în domeniul studiilor de integrare europeană cu o 

durată minimă de 40 de ore de predare. 
Un modul de predare Jean Monnet trebuie să se prezinte sub forma unor cursuri generale 
(introductive) privind integrarea europeană (în special în instituţiile şi facultăţile care nu au 
încă o gamă de cursuri bine dezvoltate în acest domeniu), a predării de înaltă specializare 
privind evoluţia Uniunii Europene (în special în instituţiile şi facultăţile care au deja o gamă 
de cursuri bine dezvoltate în acest domeniu) şi a cursurilor de vară.  

Numărul minim de ţări: Nu este cazul 
Numărul minim de 
parteneri: 

Nu este cazul 

Comentariu privind 
participanţii: 

Nu există obligaţia pentru ţările respective să fie state membre ale UE.  

1. Calitatea candidaţilor sau a consorţiului 
Calitatea (excelenţa) profilului academic (CV) în domeniul studiilor de integrare europeană. 
2. Calitatea metodologiei şi a programului de lucru 
Calitatea şi prezentarea detaliată a activităţilor de predare preconizate, a cercetării şi/sau a 
activităţilor de dezbatere. Se va acorda o atenţie deosebită activităţilor de predare din 
statele membre care nu aparţin Uniunii Europene, valorii adăugate academice, sinergiilor 
multidisciplinare, caracterului inovator şi deschiderii către societatea civilă. 
3. Impactul şi relevanţa rezultatelor 

Criterii de acordare a 
grantului  

Impact probabil al activităţilor asupra educaţiei şi/sau formării la nivel european.  
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4. Caracterul inovator 
Gradul de inovare în proiecte: crearea de noi activităţi de predare, cercetare şi/sau 
dezbatere (după caz); participarea la program a instituţiilor de învăţământ superior/a 
asociaţiilor din ţări neacoperite până în prezent de Acţiunea Jean Monnet sau instituţii de 
educaţie superioară/asociaţii care nu primesc finanţare Jean Monnet sau în care activează 
cadre didactice universitare care nu au beneficiat de finanţare prin Acţiunea Jean Monnet 
pentru acelaşi tip de activitate. 
 
 

PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

iunie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  iulie 
Data probabilă a începerii acţiunii  septembrie 
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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

JEAN MONNET 

Categoria acţiunii PROIECTE UNILATERALE 
Acţiunea Activităţi de informare şi cercetare JEAN MONNET 
Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Programul Jean Monnet oferă finanţare pentru activităţile de informare şi cercetare cu scopul de 
a promova discutarea, reflecţia şi cunoaşterea procesului de integrare europeană. Candidaţii 
trebuie să fie instituţii de învăţământ superior sau asociaţii de profesori şi cercetători specializaţi 
în studii de integrare europeană. 
Proiectele prezentate la această rubrică trebuie să includă organizarea de conferinţe, seminarii 
şi/sau mese rotunde în domeniul studiilor de integrare europeană. Ele pot include şi realizarea 
de publicaţii, instrumente de informare şi comunicare ca rezultate ale acestor conferinţe, 
seminarii şi mese rotunde ; Activităţile de informare şi cercetare pot să nu includă activităţi de 
predare, şcoli de vară şi/sau cursuri de vară.   

Cine poate beneficia • Instituţii de învăţământ superior din întreaga lume 
• Asociaţii de profesori şi cercetători specializaţi în studii de integrare europeană 

Cine poate candida • Instituţii de învăţământ superior din întreaga lume 
• Asociaţii de profesori şi cercetători specializaţi în studii de integrare europeană 

PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul general la propuneri 2011-2013 – Priorităţi 
strategice al LLP. 

CUM SE CANDIDEAZĂ Centralizat, candidatura trebuie trimisă la Agenţia Executivă 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Executive.  
Procedura de selecţie: COM 
  
 

15 februarie 2011 
 

Termenul limită pentru 
depunerea 
candidaturii:  
Durata  
Durata minimă : 1 an 
Durata maximă: 1 an 
Comentariu privind 
durata 

Există posibilitatea de a prelungi perioada de eligibilitate cu până la 6 luni, la cerere. Valoarea 
totală a grantului nu se modifică. 

DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid 
Tabelul/Tabelele 
privind grantul:  

 Sistemul forfetar al plăţilor se aplică aşa cum este precizat în Ghidul LLP 2011 – Dispoziţii 
financiare, partea I şi pe pagina Jean Monnet de pe site-ul web al Agenţiei Executive.  

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

40 000 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Valoarea maximă a grantului european este de 75% 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ AL 
UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. Reguli specifice de 
eligibilitate: Candidaţii trebuie să fie universităţii, alte instituţii de învăţământ superior sau asociaţii 

naţionale, regionale şi transnaţionale care reunesc profesori din învăţământul universitar, cadre 
didactice şi cercetători specializaţi în studii de integrare europeană; 
Proiectele prezentate la această rubrică trebuie să se refere la organizarea de conferinţe, 
seminarii şi/sau mese rotunde  privind aspecte ale integrării europene. Proiectele mai pot include 
şi realizarea de publicaţii, instrumente de informare şi comunicare ca rezultate ale acestor 
conferinţe, seminarii şi mese rotunde. Activităţile de informare şi cercetare pot să nu includă 
activităţi de predare, şcoli de vară şi/sau cursuri de vară.   

Numărul minim de ţări: Nu este cazul 
Numărul minim de 
parteneri: 

Nu este cazul 

Comentariu privind 
participanţii: 

Nu există obligaţia pentru ţările respective să fie state membre ale UE.  

1. Calitatea candidaţilor sau a consorţiului 
Calitatea (excelenţa) profilului academic (CV) în domeniul studiilor de integrare europeană.  
2. Calitatea metodologiei şi a programului de lucru 
Calitatea şi prezentarea detaliată a activităţilor de predare, a cercetării şi/sau a activităţilor de 
dezbatere preconizate. O atenţie deosebită se va acorda activităţilor de predare din statele 
membre care nu aparţin Uniunii Europene, valorii adăugate academice, sinergiilor 
multidisciplinare, caracterului inovator şi deschiderii către societatea civilă. 
3. Impactul şi relevanţa rezultatelor 
Impact probabil al activităţilor asupra educaţiei şi/sau formării la nivel european.  

Criterii de acordare a 
grantului  

4. Caracterul inovator 
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Gradul de inovare în proiecte: crearea de noi activităţi de predare, cercetare şi/sau dezbatere 
(după caz); participarea la program a instituţiilor de învăţământ superior/a asociaţiilor din ţări 
neacoperite până în prezent de Acţiunea Jean Monnet sau instituţii de educaţie 
superioară/asociaţii care nu primesc finanţare Jean Monnet sau în care activează cadre didactice 
universitare care nu au beneficiat de finanţare prin Acţiunea Jean Monnet pentru acelaşi tip de 
activitate. 
 

PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

iunie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  iulie 
Data probabilă a începerii acţiunii  septembrie 
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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul sectorial JEAN MONNET 
Categoria acţiunii PROIECTE UNILATERALE 
Acţiunea Asociaţii JEAN MONNET, de profesori şi cercetători, specializate 

în domeniul integrării europene  
Obiectivele şi descrierea 
acţiunii 

Programul Jean Monnet asigură finanţare pentru asociaţiile care au drept scop explicit să 
contribuie la studierea procesului de integrare europeană. Asemenea asociaţii trebuie să fie 
interdisciplinare şi deschise tuturor profesorilor universitari, cadrelor didactice şi 
cercetătorilor specializaţi în studii de integrare europeană din ţara sau regiunea respectivă. 
Acestea trebuie să fie reprezentative pentru comunitatea universitară din domeniul 
studiilor de integrare europeană din ţara sau regiunea respectivă. Se poate acorda 
susţinere financiară numai asociaţiilor care sunt înregistrate oficial şi au statut juridic 
independent. 
Aceste asociaţii trebuie să contribuie la: 

• creşterea vizibilităţii resurselor ştiinţifice şi fizice referitoare la studiile de integrare 
europeană disponibile în ţara sau regiunea respectivă; 

• dezvoltarea sinergiilor dintre toate resursele disponibile, referitoare la studiile de 
integrare europeană, din diferite discipline universitare; 

• asigurarea deschiderii spre societatea civilă, mai precis lumea extrauniversitară, şi 
către actorii locali şi regionali. 

 
Activităţile specifice sprijinite financiar prin Programul Jean Monnet includ organizarea de 
întâlniri anuale şi iniţiative de comunicare, cum ar fi crearea unui site web şi publicarea 
unui buletin informativ.  

Cine poate beneficia Asociaţii, formal constituite, de profesori universitari şi cercetători specializaţi în studii de 
integrare europeană.  

Cine poate candida Asociaţii de profesori universitari şi cercetători specializaţi în studii de integrare europeană. 
PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul la propuneri 2011-2013 – Priorităţi 

strategice al LLP. 
CUM SE CANDIDEAZĂ Centralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenţia Executivă 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Executive.  
Procedura de selecţie: COM 
  
 

15 februarie 2011 
 
 

Termenul limită pentru 
depunerea candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă : 3 ani 
Durata maximă: 3 ani 
Comentariu privind durata Există posibilitatea de a prelungi perioada de eligibilitate cu până la 6 luni, la cerere. 

Valoarea totală a grantului nu se modifică. 
DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid 
Tabelul/Tabelele privind 
grantul:  

Cheltuielile de personal şi de subzistenţă sunt precizate pe pagina web Jean Monnet a 
Agenţiei Executive 

Nivelul maxim al grantului 
în euro: 

25 000 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Valoarea maximă a grantului european este de 75% 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ AL 
UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. Reguli specifice de 
eligibilitate: Scopul explicit al asociaţiei trebuie să fie contribuţia la studierea procesului de integrare 

europeană la nivel naţional sau transnaţional. 
Asociaţia trebuie să aibă un caracter interdisciplinar. 

Numărul minim de ţări: Nu este cazul 
Numărul minim de 
parteneri: 

Nu este cazul 

Comentariu privind 
participanţii: 

Nu există obligaţia pentru ţările respective să fie state membre ale UE.  

1. Calitatea candidaţilor sau a consorţiului 
Calitatea (excelenţa) profilului academic (CV) în domeniul studiilor de integrare 
europeană.  

Criterii de acordare a 
grantului  

2. Calitatea metodologiei şi a programului de lucru 
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Calitatea şi prezentarea detaliată a activităţilor de predare, a cercetării şi/sau a activităţilor 
de dezbatere preconizate. Se va acorda o atenţie deosebită activităţilor de predare din 
statele membre care nu aparţin Uniunii Europene, valorii adăugate academice, sinergiilor 
multidisciplinare, caracterului inovator şi deschiderii către societatea civilă. 
3. Impactul şi relevanţa rezultatelor 
Impact probabil al activităţilor asupra educaţiei şi/sau formării la nivel european.  
4. Caracterul inovator 
Gradul de inovare în proiecte: crearea de noi activităţi de predare, cercetare şi/sau 
dezbatere (după caz); participarea la program a instituţiilor de învăţământ superior/a 
asociaţiilor din ţări neacoperite până în prezent de Acţiunea Jean Monnet sau instituţii de 
educaţie superioară/asociaţii care nu primesc finanţare Jean Monnet sau în care activează 
cadre didactice universitare care nu au beneficiat de finanţare prin Acţiunea Jean Monnet 
pentru acelaşi tip de activitate. 
 
 

PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

iunie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  iulie 
Data probabilă a începerii acţiunii  septembrie 
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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul sectorial JEAN MONNET 
Categoria acţiunii PROIECTE MULTILATERALE 
Acţiunea Grupuri multilaterale de cercetare JEAN MONNET 
Obiectivele şi descrierea 
acţiunii 

Grupurile multilaterale de cercetare Jean Monnet trebuie să implice un parteneriat între cel 
puţin trei Catedre Jean Monnet, de la cel puţin trei instituţii de învăţământ superior, din 
trei ţări diferite. Grupurile multilaterale de cercetare pot include, ca parteneri, asociaţii 
care reunesc profesori şi cercetători specializaţi în studii de integrare europeană. 
 
Grupurile multilaterale de cercetare trebuie să conducă la crearea unei reţele universitare 
integrate, care să includă activităţi de cercetare comună şi organizarea de seminarii, 
dezbateri şi întâlniri comune. Activităţile grupurilor multilaterale de cercetare trebuie să se 
concretizeze, până la încheierea proiectului, în producerea unei publicaţii universitare de 
înalt nivel. Grupurile multilaterale de cercetare pot să includă şi activităţi de diseminare a 
rezultatelor, în special prin utilizarea de multimedia şi întâlnirile cu societatea civilă. 
 
Un titular al unei Catedre Jean Monnet poate coordona doar un singur Grup multilateral de 
cercetare Jean Monnet. Titularul Catedrei Jean Monnet care coordonează Grupul 
multilateral de cercetare Jean Monnet poate depune o nouă candidatură pentru un nou 
Grup multilateral de cercetare Jean Monnet numai după un an academic de la încheierea 
contractul precedent de finanţare. 

Cine poate beneficia Instituţii de învăţământ superior din întreaga lume. 
Asociaţiile de profesori şi cercetători specializaţi în studii de integrare europeană pot fi 
parteneri asociaţi ai Grupurilor multilaterale de cercetare Jean Monnet.  

Cine poate candida Instituţii de învăţământ superior din întreaga lume. 
PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul general la propuneri 2011-2013 – 

Priorităţi strategice al LLP. 
CUM SE CANDIDEAZĂ Centralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenţia Executivă 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Executive.  
Procedura de selecţie: COM 
  
 

15 februarie 2011 Termenul limită pentru 
depunerea candidaturii:  
Durata  
Durata minimă : 2 ani 
Durata maximă: 2 ani 
Comentariu privind durata Posibilitate de prelungire a perioadei de eligibilitate cu până la 6 luni, la cerere. Valoarea 

totală a grantului nu se modifică.  
DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid 
Tabelul/Tabelele privind 
grantul:  

Cheltuielile de personal şi de subzistenţă sunt precizate pe pagina web Jean Monnet a 
Agenţiei Executive 

Nivelul maxim al grantului în 
euro: 

80 000 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Valoarea maximă a grantului european este de 75% 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ AL 
UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. Reguli specifice de 
eligibilitate: Grupurile multilaterale de cercetare Jean Monnet trebuie să implice un parteneriat între cel 

puţin trei Catedre Jean Monnet, de la cel puţin trei instituţii de învăţământ superior, din 
trei ţări diferite. Grupurile multilaterale de cercetare pot include, ca parteneri, asociaţii 
naţionale şi transnaţionale care reunesc profesori din învăţământul superior, cadre 
didactice şi cercetători specializaţi în studii de integrare europeană. 
Grupurile multilaterale de cercetare trebuie să conducă la crearea unei reţele universitare 
integrate care să implice desfășurarea unor activităţi de cercetare comună şi organizarea 
de seminarii, dezbateri şi întâlniri comune. Activităţile grupurilor multilaterale de cercetare 
trebuie să se concretizeze în producerea unei publicaţii universitare de înalt nivel până la 
sfârşitul perioadei de eligibilitate. 

Numărul minim de ţări: 3 
Numărul minim de 
parteneri: 

3 

Comentariu privind 
participanţii: 

Nu există obligaţia pentru ţările respective să fie state membre ale UE.  

1. Calitatea candidaţilor sau a consorţiului 
Calitatea (excelenţa) profilului academic (CV) în domeniul studiilor de integrare 
europeană.  

Criterii de acordare a 
grantului  

2. Calitatea metodologiei şi a programului de lucru 
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Calitatea şi prezentarea detaliată a activităţilor de predare, a cercetării şi/sau a activităţilor 
de dezbatere preconizate. Se va acorda o atenţie deosebită activităţilor de predare din 
statele membre care nu aparţin Uniunii Europene, valorii adăugate academice, sinergiilor 
multidisciplinare, caracterului inovator şi deschiderii către societatea civilă. 
3. Impactul şi relevanţa rezultatelor 
Impact probabil al activităţilor asupra educaţiei şi/sau formării la nivel european.  
4. Caracterul inovator 
Gradul de inovare în proiecte: crearea de noi activităţi de predare, cercetare şi/sau 
dezbatere (după caz); participarea la program a instituţiilor de învăţământ superior/a 
asociaţiilor din ţări neacoperite până în prezent de Acţiunea Jean Monnet sau instituţii de 
educaţie superioară/asociaţii care nu primesc finanţare Jean Monnet sau în care activează 
cadre didactice universitare care nu au beneficiat de finanţare prin Acţiunea Jean Monnet 
pentru acelaşi tip de activitate. 

PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

iunie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  iulie 
Data probabilă a începerii acţiunii  septembrie 
 


