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EUROPEAN 
COMMISSION 

DG EMPLOYMENT, 
SOCIAL AFFAIRS & 

INCLUSIONS  

Call for Proposals  

VP/2014/007 

Posting of workers: 
enhancing 

administrativ 
cooperationand access 

to information 

Minimum 
108.000 € 

No Maximum 
specification 

20% of the total eligible costs 
of the action. 

Deadline: 
26/09/2014 
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RO 01 – 
Asistenţă 
Tehnică şi 

Fondul 
Bilateral la 

nivel Naţional  

 

Apelul II – 
Aprilie 2014 

În cadrul 
prezentului apel, 
sunt deschise 
două măsuri în 
cadrul Fondului 
Bilateral la Nivel 
Național:  
Măsura I: 
Sprijin pentru 
deplasări  
Scopul acestor 
finanțări este 
acela de a sprijini 
deplasările în 
vederea 
dezvoltării 
relațiilor 
bilaterale, de a 

identifica și a 
vizita potențialii 
parteneri pentru a 
discuta despre 
posibilitățile de 
colaborare în 
viitor.  

- Punctul Național de 
Contact și alte instituții 
naționale care joacă un 
rol important în 
stabilirea/implementarea 
unui anumit program 
inclus în 
Memorandumurile de 
Înțelegere;  
- Operatorii de program 
și partenerii de program 
din cadrul programelor 
finanțate prin Granturile 
SEE și Norvegiene 2009-
2014  
- Promotorii de proiect și 
partenerii de proiect din 
cadrul proiectelor 

finanțate prin Granturile 
SEE și Norvegiene 2009-
2014;  
- Ambasadele statelor 
donatoare în Romania și 
ambasadele României în 
statele donatoare;  

Măsura I: 
- Activități pentru dezvoltarea 
de parteneriate între 
entitățile din România și cele 
din statele donatoare, prin 
intermediul întâlnirilor de 
lucru, schimbului de 
cunoștințe, împărtășirii de 
experiențe, în scopul 
elaborării de proiecte 
viitoare;  
- Activități pentru 
identificarea de parteneri în 
scopul dezvoltării de proiecte 
în parteneriat, prin 
participarea la conferințe, 
seminarii, ateliere de lucru.  
Măsura II: 

Următoarele activități se 
consideră eligibile în cadrul 
Măsurii II, cu condiția de a 
avea caracter bilateral, 
respectiv să fie implementate 
în comun cu entități din 
statele donatoare/organizații 

Măsura I: 
Valoarea 
maximă a 
finanțării: 
1500 
Euro/partici
pant 
(neincluzând 
taxa de 
participare, 
dacă este 
cazul), maxim 
2 
participanți/en
titate. În 
cazuri 
justificate, se 
va aproba 

finanțarea 
unui număr 
mai mare de 
participanți/en
titate.  

 

Rata de finanțare 
nerambursabilă: 
100% din 
cheltuielile eligibile  
 

Deadline: 31 
octombrie 

2014, sau până 
la epuizarea 
fondurilor 
aferente 

măsurii/ariei 
prioritare 
deschise 

 

http://www.eeag
rants.ro/-
/lansare-cerere-
de-aplicatii-
noua-pe-fondul-
bilateral-national 

 

http://www.eeagrants.ro/-/lansare-cerere-de-aplicatii-noua-pe-fondul-bilateral-national
http://www.eeagrants.ro/-/lansare-cerere-de-aplicatii-noua-pe-fondul-bilateral-national
http://www.eeagrants.ro/-/lansare-cerere-de-aplicatii-noua-pe-fondul-bilateral-national
http://www.eeagrants.ro/-/lansare-cerere-de-aplicatii-noua-pe-fondul-bilateral-national
http://www.eeagrants.ro/-/lansare-cerere-de-aplicatii-noua-pe-fondul-bilateral-national
http://www.eeagrants.ro/-/lansare-cerere-de-aplicatii-noua-pe-fondul-bilateral-national
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UL 
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Măsura II: Arii 
prioritare  
În cadrul acestei 
măsuri se 
finanțează 
proiecte/acțiuni, 
individuale sau în 
parteneriat, de 
colaborare, 
schimb de 
experiență, 
transfer de 
cunoștințe și bune 
practici între 
beneficiari și 
entități din Statele 
Donatoare, alte 
state beneficiare 
și România.  
 

- Instituții publice, 
autorități publice 
naționale sau 
internaționale, autorități 
publice locale, sau 
regionale;  
- Organizații 
interguvernamentale;  
- Agenții 
guvernamentale;  
- Instituții de 
învățământ și institute 
de cercetare;  
- Organizații non-
guvernamentale, 
asociații, fundații, 
sindicate, patronate care 
activează în sfera ariilor 
prioritare enunțate 
anterior (pentru 
Măsura II, sunt 

eligibili numai 
aplicanții din această 
categorie care 
îndeplinesc condiția de a 
fi derulat această 
activitate timp de cel 
puțin un an fiscal 
integral).  

internaționale:  
- Organizarea de conferințe și 
seminarii pe teme de interes 
comun;  
- Organizarea de evenimente 
realizate în comun în cadrul 
reuniunilor internaționale;  
- Cooperare tehnică și schimb 
de experți;  
- Consolidarea capacității 
administrative;  
- Formarea pe termen scurt; 
- Vizite de studiu;  
- Elaborarea de rapoarte și 
studii;  
- Alte activități de interes 
comun.  
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UL 
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EUROPEAN 
COMMISSION 

 

DG 
EMPLOYMENT, 

SOCIAL 
AFFAIRS & 

INCLUSIONS  

Call for 

Proposals  

VP/2014/007 

Posting of 
workers: 

enhancing 
administrativ 

cooperationand 
access to 

information 

Promotion of 
transnational 
cooperation 
among 
stakeholders and 
dissemination of 
best 
practices, 
including the 
promotion of the 
use of IMI and 
sharing 
experiences and 
best 
practices in this 
respect. 
- Increase the 
accessibility and 
transparency of 
the information 
concerning the 

terms and 
conditions of 
employment to be 
respected, 
including the use 
of websites, 
bodies and 
authorities to 
which posted 
workers and 

Applicant (lead and co-
applicants) must fall in 
one of the following 
categories: public 
authorities, 
social partners, 
international 
organisations, non-profit 
organisations, research 
centres and institutes, 
universities and civil 
society organisations 

Developing, facilitating and 
promoting exchanges and/or 
training (for example joint 
visits, joint inspections, short 
training actions) of officials of 
competent public authorities 
and/or relevant social 
partners in charge of 
administrative cooperation 
and mutual 
assistance in relation to 
posted workers in the 
framework of the provision of 
services, 
including the use of IMI and 
sharing experiences and good 
practices in this context. 
• Developing, facilitating and 
promoting of exchanges 
and/or best practices (for 
example 

joint visits, joint inspections, 
short training actions) of 
officials of competent public 
authorities and/or relevant 
social partners in the context 
of the monitoring the 
compliance 6 with and 
enforcement of the applicable 
rules in relation to posted 
workers in the 

Minimum 
108.000 € 

No Maximum 
specification 

This budget 
heading allows 
support to be given 
to projects to 
which the 
applicants 
contribute at least 
20 % of the total 
eligible costs of the 
action. 
Contributions in 
kind will not be 
taken into account. 

26/09/2014 

http://ec.europa.
eu/social/main.js
p?catId=629&lan
gId=en&callId=4
09&furtherCalls=
yes 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=409&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=409&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=409&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=409&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=409&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=409&furtherCalls=yes
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undertakings can 
turn to for 
information as 
well as 
the use of 
relevant initiatives 
by competent 
authorities and/or 
social partners 
aimed at 
improving the 
provision of the 
relevant 
information. 
- Increase of the 
knowledge about 
and the 
transparency of 
the existing 
practises in the 
Member States to 

monitor and 
enforce the terms 
and conditions of 
employment to be 
respected, such 
as the use of 
appropriate 
measures taken 
to ensure 
compliance with 

framework of the provision of 
services. 
• Developing, facilitating and 
promoting exchanges and 
best practice initiatives with 
respect to the improved 
access to information and 
awareness of rights, such as 
the 
development of initiatives 
aimed at providing more 
transparent information and 
adequate 
support and assistance to 
undertakings and posted 
workers on the applicable 
terms and 
conditions of employment, 
the use of information, 
exchange of experiences and 
good 

practices in that respect, as 
well as the the development 
and updating of databases or 
websites containing general 
or sector-specific information 
concerning terms and 
conditions of employment to 
be respected in relation to 
posted workers in the 
framework 
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these 
terms and 
conditions in 
subcontracting 
chains. 
- Promotion of 
exchange and 
training of 
relevant officials 
and social 
partners. 
- Promotion of 
exchange of 
information and 
best practices, 
such as 
developing or 
updating 
websites 
containing general 
or sector-specific 

information 
concerning terms 
and conditions of 
employment to be 
respected, 
including the 
development of a 
single official 
national website 
as envisaged in 

of the provision of services. 
• Exchange of information 
and best practices (for 
example, seminars, 
conferences, round 
tables) and dissemination of 
information and best 
practices in this respect (for 
example, 
reports, manuals, guidelines, 
leaflets, newsletter, web 
pages, handbooks). 
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the enforcement 
directive, among 
the stakeholders. 

 

 


