PROGRAMUL ERASMUS+
APEL NATIONAL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE 2014

ANUNT IMPORTANT: intrucat programul Erasmus+ aduce o serie de modificari in modul
de a candida (fata de precedentele programe LLP sau TiA) va rugam sa cititi cu atentie
informatiile publicate pe www.anpcdefp.ro la sectiunea Erasmus+, referitoare la inregistrarea
prealabila a institutiei/organizatiei in registrul European (URF) precum si la regulile specifice
fiecarui tip de proiect in parte, descrise detaliat in Ghidul programului Erasmus+
Varianta oficiala a Ghidului programului Erasmus+ este cea in limba engleza, publicata
pe site-ul www.anpcdefp.ro, sectiunea “Erasmus+”.
BUGETUL PROGRAMULUI
In anul 2014 bugetul Romaniei pentru programul Erasmus+ este de
49 253 388 Euro, cu urmatoarele alocari initiale (*):
Domeniu

Proiecte de
Mobilitate (actiunea
cheie 1)

Invatamant
preuniversitar
(School education,
SE)
Invatamant
universitar (Higher
education, HE)

1 372 665 Euro

Formare
profesionala

Parteneriate
Strategice (actiunea
cheie 2)

4 498 247 Euro

Intalniri ale tinerilor
cu responsabilii
politicilor de tineret
(dialogul structurat actiunea cheie 3)
-

(inclusiv activitati TCA)

1 443 521 Europersonal universitar
18 937 068 Eurostudenti
740 243 Eurospecialisti VET

1 257 112 Euro

-

(inclusiv activitati TCA)

3 313 002 Euro

-

(inclusiv activitati TCA)
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(Vocational
education and
training, VET)
Educatia adultilor
(Adult education,
AE)
Tineret (Youth)

8 970 677 Euro -elevi

231 676 Euro

1 480 532 Euro

-

(inclusiv activitati TCA)

823 462 Eurolucratori in
domeniul tineretului
4 728 492 Euroschimburi de tineri
si EVS

1 218 054 Euro

238 638 Euro

(inclusiv activitati TCA)

Global pe actiuni, distributia este:
Pentru Proiecte de Mobilitate (actiunea cheie 1): 37 247 804 Euro
Pentru Parteneriate Strategice (actiunea cheie 2): 11 766 947 Euro
Pentru Dialogul Structurat (actiunea cheie 3): 238 638 Euro
Intrucat pentru domeniul tineret vor exista 3 termene limita la Proiecte de Mobilitate,
procentual bugetul disponibil se va repartiza astfel: 40% (primul termen) , 35 % (al
doilea termen) , 25% (ultimul termen)
Pentru sectorul tineret, in mod exceptional in 2014, in cadrul Parteneriatelor Strategice si
Dialogului Structurat vor fi doar 2 termene limita, procentual bugetul disponibil fiind
repartizat 50% si 50% intre cele doua termene.

(*) Nivelul maxim poate suferi ajustari, in functie de forma finala a bugetului general al
programului pe 2014
Pentru a accesa informatiile si cerintele specifice fiecarui tip de actiune in parte, faceti
“click” pe denumirea acesteia (mentionata mai sus).
REGLEMENTARI GENERALE LA NIVELUL ANPCDEFP
a. Nereguli, suspiciuni de frauda
ANPCDEFP isi rezerva dreptul de a aplica masuri administrative (de restrictie a dreptului de
a mai candida) si penalitati financiare candidatilor care utilizeaza declaratii sau documente
false in dosarul de candidatura; acelasi lucru se aplica beneficiarilor care vor implementa
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proiectele fiind in situatia de conflict de interese (*), in acord cu Strategia Nationala pentru
Lupta Antifrauda si de Protejare a Intereselor Financiare ale UE in Romania (inclusiv
sesizarea autoritatilor competente, nationale si europene).
Deasemenea, beneficiarii de granturi care se vor afla in situatia de nerealizare a obligatiilor
contractual vor fi penalizati financiar, proportional cu masura in care aceasta nerealizare
afecteaza indeplinirea obiectivelor mentionate in formularul de candidatura.
(*)conflictul de interese poate apărea în special ca rezultat al intereselor economice, al afinităţilor
politice sau naţionale, al legăturilor familiale sau emoţionale sau al oricărei alte legături relevante sau
al unui interes comun; astfel, reprezentantul legal al entitatii care obtine finantare sau un membru al
echipei de proiect nu poate sa se situeze in conflict de interese in cazurile in care se achitioneaza
bunuri sau servicii, lezand astfel imaginea programului si a Comisiei Europene.

b. Atentionare privind dubla finantare:
In conformitate cu reglementarile Regulamentului Financiar aplicabil bugetului general al
UE, nr. 966/2012, si în conformitate cu regulile specifice ale programului mentionate în
Ghidul pentru Agentiile Nationale, dubla finantare este interzisa.
Astfel, institutiile nu pot solicita decat o singura data finantare din fonduri ale UE pentru
unul si acelasi proiect. Identificarea intr-o propunere de proiect (indiferent
daca este sau nu finantata sau este sau nu contractata pentru finantare) a unor pasaje de
text similare sau identice cu alte propuneri de proiecte (indiferent daca au fost depuse la
acelasi termen limita sau la termenele limita din anii precedenti si indiferent daca au fost
depuse de aceeasi institutie sau de institutii diferite) se considera dubla finantare.
Aceasta va conduce la RESPINGEREA propunerii de proiect.
De asemenea, se considera dubla finantare situatia cand aceeasi cheltuiala este decontata
simultan din 2 surse de finantare diferite (cu exceptia cazului in care se poate dovedi
complementaritatea)
In cazul in care identificarea dublei finantari se realizeaza dupa ce propunerea de proiect a
fost deja finantata, institutia beneficiara a grantului va restitui integral sumele tranferate
de ANPCDEFP pentru derularea proiectului.
c. Contestatii
Candidatii ale caror aplicatii sunt respinse in baza criteriilor de eligibilitate pot solicita o
revizuire a deciziei in termen de maximum 5 zile lucratoare de la anuntarea rezultatelor.
Candidatul aflat in aceasta situatie poate contesta decizia aducand argumente in sprijinul
contestatiei. Contestaia se trimite pe email la adresa contestatii@anpcdefp.ro, completand
Formularul de contestatie si atasandu-l mesajului. ANPCDEFP va raspunde contestatiei pe
email in maximum 10 zile lucratoare de la primirea acesteia.
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Candidatii ale caror proiecte nu au fost selectate pentru finantare la finalul procesului de
selectie pot contesta acest lucru, aducand argument, in termen de maximum 5 zile
lucratoare de la anuntarea rezultatelor.
Contestatia se trimite pe email, la adresa contestatii@anpcdefp.ro, prin completarea
Formularul de contestatie. Contestatia nu se poate referi la aprecierile evaluatorilor si nici
la punctajul atribuit de acestia. Procedura de tratare a contestatiei NU implica o
reevaluare calitativa a aplicatiei, ci consta in verificarea regularitatii procesului de
evaluare in sine si a conformitatii acestuia cu regulile in vigoare. ANPCDEFP va raspunde
contestatiei pe email in maximum 10 zile lucratoare de la primirea acesteia.
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