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Premiul Jan Amos Comenius
pentru excelență în predarea cu privire la Uniunea Europeană

1. Justificarea și obiectivele premiului
Rezultatele sondajelor privind cunoașterea și înțelegerea de către cetățeni a Uniunii
Europene reprezintă un motiv de îngrijorare. De exemplu:


56 % dintre europeni consideră că nu sunt bine informați cu privire la chestiunile legate de UE1;



39 % dintre europeni nu înțeleg cum funcționează Uniunea Europeană;



doar 35 % dintre elevii cu vârsta de 14 ani răspund corect la întrebarea cine
votează la alegerile pentru deputații Parlamentului European;



mai puțin de jumătate dintre alegătorii cu vârsta sub 24 de ani au votat la
alegerile europene din 2019 (42 %).

Deși tinerii aud despre Uniunea Europeană din diverse surse, școlile se află în centrul
a ceea ce tinerii europeni învață despre aceasta. Școlile pot promova conștientizarea
critică a Uniunii Europene și un sentiment de apartenență la aceasta.
Din acest motiv, Parlamentul European a propus să se acorde „Premiul Jan Amos
Comenius pentru excelență în predarea cu privire la Uniunea Europeană”2.
Premiul are scopul de a încuraja, a recompensa și a oferi recunoaștere și vizibilitate
activităților școlilor care:


îi ajută pe elevii lor, în moduri care să îi inspire, să dobândească cunoștințe substanțiale despre Uniunea Europeană și o înțelegere aprofundată a acesteia, incluzând următoarele aspecte: istoria Uniunii Europene; valorile și obiectivele sale fundamentale; acțiunile și politicile sale; modul
de funcționare a instituțiilor sale și procesele sale decizionale.



îi stimulează pe elevii lor să reflecteze în mod critic despre trecutul,
prezentul și viitorul Europei, precum și despre beneficiile și provocările
Uniunii Europene.



sporesc motivația elevilor de a participa la procesele democratice care
modelează viitorul Uniunii Europene și atașamentul lor față de valorile sale
fundamentale.

În același spirit, Recomandarea Consiliului din 2018 privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării 3 a invitat
statele membre să își intensifice eforturile de a promova valorile comune consacrate la

1 Eurobarometru standard 90, toamna anului 2018.
2 „Premiul Jan Amos Comenius pentru excelență în predarea cu privire la Uniunea Europeană” este publicat
pe baza titlului IX din Regulamentul financiar* și este prevăzut în programul de lucru anual pe 2019 pentru
punerea în aplicare a proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare în domeniul educației, tineretului, sportului
și culturii**, program publicat la 12 martie 2019.
* REGULAMENTUL (UE, Euratom) 2018/1046 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18
iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr.
1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și
de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.
**https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01)
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articolul 2 din Tratatul UE4. Această recomandare pune cu fermitate pe agenda politică
subiectul predării și învățării despre UE în școli.
În Comunicarea sa de la Sibiu, Europa în mai 20195, Comisia Europeană a subliniat
din nou importanța sporirii înțelegerii de către cetățeni a UE, inclusiv prin predarea și
învățarea despre UE la toate nivelurile de educație.
În întreaga UE există bune practici de predare cu privire la Uniunea Europeană, iar
acestea trebuie să fie recunoscute. Acest premiu va contribui la identificarea și recompensarea unui exemplu de bună practică de predare cu privire la Uniunea Europeană
din fiecare stat membru al UE. Prin acordarea acestui premiu, vor fi prezentate și diseminate aceste practici de succes, care vor servi drept exemple pentru școli din
același stat membru și din afara acestuia.
În acest scop, concursul va acorda până la douăzeci și opt de premii în valoare de
8 000 EUR fiecare, în loturi separate, și anume câte un premiu pentru fiecare stat
membru al UE.
Vor fi acordate premii școlilor care utilizează abordări antrenante și de efect pentru a
îmbunătăți cunoașterea și înțelegerea de către elevi a Uniunii Europene, precum:


activități care permit studenților să înțeleagă experiența cooperării
europene;



metode de predare active și participative;



activități care sunt bine integrate în programa de învățământ și care
sunt legate de diferite domenii de studiu și de alte activități școlare;



activități care au un impact asupra comunității școlare mai largi;



activități care sunt organizate cu regularitate și care demonstrează angajamentul școlii de a continua să predea despre Uniunea Europeană în
moduri care inspiră.

2. Cine poate candida – Criterii de eligibilitate
1)

La concurs pot participa doar instituțiile de învățământ secundar (nivelul
ISCED 2 și nivelul ISCED 3)6 care sunt înființate și își au sediul în Uniunea Eu-

4 Respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților.
5 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf, (p.51).
6 ISCED înseamnă „International Standard Classification of Education” („Clasificarea Internațională Standard a Educației”). În funcție de structura sistemului de învățământ dintr-o țară, în unele state membre ale
UE, este posibil ca un nivel școlar să nu corespundă exact unui singur nivel ISCED, ci să se suprapună integral sau parțial cu mai multe niveluri ISCED. În scopul acestui concurs, școlile pot candida doar în baza unei
activități care a fost realizată sau este în curs de desfășurare în cadrul nivelurilor școlare/claselor școlare/anilor școlari care corespund nivelului ISCED 2 și/sau nivelului ISCED 3.
Pentru mai multe detalii privind corespondența dintre nivelurile ISCED și nivelurile școlare/clasele școlare/anii școlari din diferitele state membre ale UE, vă rugăm să consultați: Comisia Europeană/EACEA/Eurydice, The Structure of the European Education Systems 2018/2019 – Schematic Diagrams, Eurydice Facts and Figures („Structura sistemelor de învățământ europene 2018/2019 –Diagrame
schematice, date și cifre Eurydice”), Luxemburg, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2019.
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ropeană. Școlile de nivel ISCED 0 și cele de nivel ISCED 1 nu sunt eligibile pentru a candida.
2)

Persoanele fizice (incluzând cadrele didactice individuale) nu sunt eligibile pentru
a candida; doar școlile pot candida7.

3)

Școlile care au primit finanțare din partea UE sau un alt premiu din partea instituțiilor Uniunii Europene pentru aceeași lucrare/activitate în baza căreia
ar candida pentru acest premiu nu sunt eligibile. Școlile care au primit finanțare din partea UE sau un premiu pentru o altă activitate (diferită de activitatea în baza căreia ar candida pentru acest premiu) sunt eligibile să își depună
candidatura.

4)

Școlile care depind financiar de finanțare din partea bugetului UE pentru a-și putea exercita activitatea nu sunt eligibile pentru a candida.

5)

Fiecare școală poate depune numai o singură candidatură.

6)

Lucrarea/activitatea în baza căreia școala își depune candidatura pentru premiu
trebuie să fi fost realizată fie în anul școlar 2018-2019, fie în anul școlar 20192020 și, în orice caz, înainte de termenul-limită pentru depunerea candidaturilor. Activitățile care sunt încă în curs de pregătire/nu s-au desfășurat încă
la expirarea termenului-limită pentru depunerea candidaturilor nu sunt eligibile.
Activitățile care au început să fie implementate în cursul acestor doi ani școlari și
care sunt încă în curs de desfășurare/în curs de a fi implementate la momentul
candidaturii sunt eligibile.

Criteriile de eligibilitate trebuie să fie respectate pe întreaga durată a concursului și
până la momentul deciziei de acordare a premiului de către Comisie8.

3. Criterii de acordare a premiului
Este necesar un punctaj total minim de 70/100.
Premiul va fi acordat candidaturii câștigătoare din fiecare stat membru care răspunde
cel mai bine obiectivelor stabilite în secțiunea 1. Candidaturile vor fi evaluate separat,
în loturi, pentru fiecare stat membru în parte, în funcție de următoarele criterii:

CRITERIUL 1:

Calitatea și relevanța lucrării/activității
(maximum 50 de puncte)

1)

Abordează lucrarea/activitatea propusă pentru premiu în mod direct obiectivele
premiului?

2)

Lucrarea/activitatea propusă pentru premiu este ambițioasă în ceea ce privește
sfera de aplicare?

7 Acestea pot fi școli (de nivel ISCED 2 sau de nivel ISCED 3) care oferă educație generală, profesională sau
tehnică ori de oricare al tip, cu condiția să fie recunoscute în mod oficial de autoritățile naționale din domeniul educației dintr-un stat membru al UE.
8 În atenția candidaților britanici: Vă rugăm să luați notă de faptul că este necesară respectarea criteriilor de eligibilitate pe întreaga perioadă până la adoptarea deciziei de acordare a premiului de către Comisia Europeană (care este adoptată la scurt timp după evaluarea candidaturilor). Dacă Regatul Unit se retrage din UE înainte de adoptarea deciziei de acordare a premiului fără a încheia un acord cu UE conform
căruia candidații britanici rămân în continuare eligibili, statutul de eligibilitate al școlilor din Regatul Unit
pentru a primi acest premiu va înceta.
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3)

Lucrarea/activitatea propusă pentru premiu este obiectivă și bazată pe date
concrete, prezentând diferite perspective într-un mod echilibrat?

4)

Metodele de predare utilizate sunt antrenante? Aceste metode sunt active și
participative? Metodele utilizate permit studenților din această școală să
înțeleagă experiența cooperării europene?

5)

Lucrarea/activitatea propusă pentru premiu prezintă elemente inovatoare sau
combină abordări existente într-un mod inovator?

CRITERIUL 2:

Impactul lucrării/activității și efectul de sensibilizare
(maximum 50 de puncte)

1)

Participă un număr mare de elevi la lucrarea/activitatea propusă pentru premiu? Candidatura furnizează dovezi în acest sens?

2)

Lucrarea/activitatea propusă pentru premiu este o activitate regulată sau permanentă a școlii candidate? Munca/activitatea respectivă este parte integrantă
a programei de învățământ a școlii candidate?

3)

Lucrarea/activitatea propusă pentru premiu are un efect de propagare pozitiv
asupra culturii generale a școlii candidate și are potențialul de a servi drept
exemplu pentru alte școli din acest stat membru?

4)

În ce măsură este lucrarea/activitatea propusă pentru premiu transferabilă,
adaptabilă și adecvată pentru sinergii și pentru utilizarea de către alte școli din
acest stat membru sau din alte state membre ale UE fără a se aduce atingere
drepturilor de autor?

5)

Școala a depus eforturi pentru a extinde cunoașterea și înțelegerea Uniunii Europene dobândite în cadrul școlii dincolo de cercul profesorilor și elevilor pentru
a cuprinde comunitatea mai largă?

Candidații trebuie să furnizeze dovezi concrete și măsurabile cu privire la impactul pe
care l-a avut sau îl are activitatea propusă pentru premiu, incluzând indicatori
adecvați de realizare, cum ar fi, spre exemplu, numărul de elevi care participă la
lucrarea/activitatea respectivă.

4. Candidatura, procedura de depunere, termene-limită
și procedura de evaluare
Calendarul orientativ al procedurii este următorul:
Etape

Data și ora precise sau perioada
orientativă

Publicarea cererii de candidaturi

Noiembrie 2019

Termenul-limită de depunere a candidaturilor

6 februarie 2020 la ora 17.00 CET

Evaluarea candidaturilor

Martie/aprilie 2020

Informarea candidaților

Aprilie/mai 2020

Acordarea premiilor

Mai 2020

Candidaturile trebuie să fie depuse (exclusiv) online.
Candidaturile incomplete vor fi considerate inadmisibile în cazul în care nu sunt completate în mod corespunzător părți obligatorii ale formularului de candidatură.
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După termenul-limită nu sunt permise modificări sau adăugări la candidatură (nici
modificări ale materialului video pe care candidații trebuie să îl transmită).
Dacă este necesară clarificarea anumitor aspecte, Comisia poate contacta școala candidată după termenul-limită.
Vă rugăm să evitați transmiterea candidaturii dvs. în ultima zi sau în ultimele ore de
dinaintea termenului-limită. În caz contrar vă expuneți riscului apariției unor probleme
tehnice care pot conduce la nerespectarea termenului.
Un set de întrebări frecvente (împreună cu răspunsurile la acestea) este disponibil pe
pagina web a cererii de candidaturi.
Candidații
pot
transmite
întrebări
la
adresa
eac-janamoscomeniusprize@ec.europa.eu până vineri, 31 ianuarie 2020. Nu se poate garanta faptul că
întrebările primite după această dată vor primi un răspuns înainte de termenul-limită
pentru depunerea candidaturilor.
Comisia Europeană va numi evaluatori externi independenți, care vor evalua candidaturile și vor oferi consiliere Comisiei Europene, care este responsabilă de selecția
finală a câștigătorilor.
Diplomele de premii vor fi acordate în 2020. Acest lucru se poate petrece în cadrul
unor ceremonii de decernare din fiecare stat membru în contextul festivităților din jurul datei de 9 mai.
Câștigătorilor li se poate cere în viitor să participe la evenimente publice organizate de
Comisia Europeană sau de alte instituții ale UE.
În timp ce școlile participante sunt responsabile pentru pregătirea și transmiterea candidaturii9, toți actorii vieții școlare pot coopera pentru a ajuta la pregătirile unei școli
legate de candidatură (directorul școlii; profesorii; elevii; alți actori cu care școala colaborează pentru a îmbunătăți modul de predare a școlii despre UE, cum ar fi, spre
exemplu, ONG-uri, fundații, universități, părinții elevilor etc.).
Candidatura este compusă din două părți:
PARTEA 1: Informațiile furnizate de școală prin formularul de candidatură
online care este disponibil pe pagina web a anunțului de concurs.
Deși formularul de candidatură este disponibil numai în limba engleză, candidații își
pot completa formularul de candidatură în propria lor limbă10. Orice alte informații ori
materiale pe care candidații doresc să le transmită în cadrul candidaturii lor sau să le
pună la dispoziție prin linkuri pe care le indică în candidatura lor pot, de asemenea, să
fie furnizate în limba proprie a candidatului. Aceasta include orice informații privind
conținutul propriu-zis al lucrării/activității propuse pentru premiu (cum ar fi, spre
exemplu, planurile de lecție și conținutul și materialele didactice care sunt utilizate
pentru a preda și a învăța despre UE la școala respectivă).
9 În unele state membre, poate fi necesar ca școlile să obțină o autorizație din partea autorităților naționale
sau regionale pentru participarea lor la acest concurs. În astfel de cazuri, școala candidată este cea care
rămâne responsabilă pentru pregătirea și depunerea candidaturii și este de datoria școlii să facă demersurile
procedurale necesare de acest tip.
10 În oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE: bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză,
polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză.
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Formularul de candidatură permite transmiterea unui volum limitat de informații despre lucrarea/activitatea pe care o propuneți pentru premiu. Prin urmare, pe lângă textul pe care îl puteți scrie în casetele de text puse la dispoziție, în formularul de candidatură vi se solicită să furnizați (într-o casetă separată) una sau mai multe linkuri
web la care evaluatorii vor putea găsi mai multe informații despre lucrarea/activitatea
pe care o propuneți pentru premiu. Vă rugăm să rețineți faptul că toate linkurile web
care nu funcționează/sunt perimate/necesită calitatea de membru și conectarea cu o
parolă aferentă unui nume de utilizator (login) vor fi considerate invalide și nu vor fi
luate în considerare11.
Candidații nu au voie să transmită, în sprijinul candidaturii lor, informații sau materiale
suplimentare Comisiei Europene prin e-mail, prin poștă sau prin alte mijloace; orice
materiale transmise în astfel de moduri nu vor fi luate în considerare.
PARTEA 2:

Un (singur) material video.

Materialul video face parte integrantă din candidatură. Principalul său scop este să
arate ce anume și cum învață elevii despre Uniunea Europeană la această școală, nivelul lor de implicare și metodele de predare/învățare care sunt utilizate.
Materialul video poate explica/prezenta rolul diferiților actori din viața școlară în procesele de predare și de învățare despre Uniunea Europeană. Foarte important este faptul
că materialul video trebuie să includă perspectiva elevilor, care ar trebui să prezinte,
să descrie și să explice experiența lor de a învăța despre Uniunea Europeană la
această școală.
Textul narat în materialul video nu ar trebui să fie o simplă repetare/recitare a textului
din partea 1 a candidaturii.
Materialul video poate fi în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.
Materialul video trebuie să fie în formatul MP4 cu o rezoluție de 720. Durata acestuia
nu trebuie să depășească 6 minute.
Materialul video ar trebui să fie găzduit de un site web existent (cum ar fi, spre exemplu, site-ul web al școlii candidate) sau de un site web nou, creat de candidați în acest
scop. În formularul de candidatură, candidaților li se solicită să furnizeze linkul url corespunzător.
Dacă materialul video este protejat cu ajutorul unei parole sau prin alte restricții,
acestea trebuie să fie comunicate Comisiei (există o întrebare cu privire la acest aspect în formularul de candidatură online). Acestea vor fi necesare pentru ca evaluatorii
să aibă acces la materialul video. Evaluatorii au obligația de a respecta reguli stricte
de confidențialitate.
Vă rugăm să rețineți că data și ora de încărcare a materialului video pe acest site web
trebuie să fie înainte de termenul-limită pentru depunerea candidaturilor. Dacă se
constată că un material video a fost încărcat după termenul-limită, candidatura corespunzătoare va fi respinsă.
Nu există cerința/obligația ca materialele video să fie de calitate profesională sau să
fie filmate de experți cu echipamente profesionale.
11 Singura excepție la această regulă poate consta în utilizarea unei parole care poate fi necesară pentru a
accesa materialul video pe care candidații trebuie să îl transmită (a se vedea secțiunea următoare pentru
mai multe detalii).
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Materialele video care sunt transmise Comisiei prin alte mijloace (de exemplu, ca
fișiere atașate la e-mail sau prin instrumente comerciale bazate pe web de transfer al
fișierelor, precum WeTransfer) nu vor fi luate în considerare și candidatura în cauză va
fi respinsă.
Prin depunerea unei candidaturi, candidații declară și garantează Comisiei Europene
că:
(i) au obținut consimțământul scris al tuturor persoanelor identificabile în vârstă de
cel puțin 18 ani și/sau, în cazul în care în candidatură (sau în vreuna dintre componentele acesteia) poate fi identificat un minor, consimțământul scris al titularului
răspunderii părintești asupra minorului respectiv;
(ii) candidatura pe care au depus-o nu va da naștere unor plângeri pe motiv de încălcare a unei legi, încălcare a dreptului la viața privată sau a drepturilor care decurg
din publicitate, nu încalcă niciun drept și/sau niciun interes al unei părți terțe, nu
va da naștere niciunui alt tip de plângere și nu încalcă nicio lege sau reglementare
în vigoare. Este responsabilitatea candidaților să se asigure că a fost obținut consimțământul necesar.
Candidații trebuie să păstreze toate formularele de autorizare obținute, întrucât li se
poate cere să demonstreze că le-a fost acordat consimțământul. În cazul în care
transmit materiale pentru care nu dispun de autorizațiile adecvate, candidații acceptă
răspunderea pentru toate consecințele care decurg din acest lucru.

5. Valoarea premiilor
Acest concurs va acorda până la douăzeci și opt (28) de premii în valoare de
8 000 EUR fiecare, și anume câte un premiu pentru fiecare stat membru al UE.
Cu toate acestea, astfel cum s-a menționat deja în secțiunea 2, dacă Regatul Unit se
retrage din UE înainte de adoptarea deciziei de acordare a premiului fără a încheia un
acord cu UE conform căruia candidații britanici rămân în continuare eligibili, statutul de
eligibilitate al școlilor din Regatul Unit pentru a primi acest premiu va înceta. În acest
caz, numărul maxim de premii va fi de 27 (în loc de 28), dar valoarea pentru fiecare
premiu va rămâne aceeași (8 000 EUR).
Dacă nu există nicio candidatură care a obținut punctajul total minim din unul sau mai
multe state membre ale UE, excedentul bugetar corespunzător nu va fi realocat pentru
a permite acordarea unui număr mai mare de premii decât unul singur pentru fiecare
candidat din celelalte state membre ale UE.
Premiile în bani sunt acordate școlilor câștigătoare (și nu unor persoane fizice). Valoarea premiului nu va fi legată de costurile suportate de câștigători.
Candidații consimt și acceptă faptul că, în urma câștigării unui premiu, li se pot percepe impozite, taxe sau redevențe, inclusiv, dar fără a se limita la impozite pe premii,
în conformitate cu legile și reglementările în vigoare. Candidații acceptă să suporte
orice astfel de impozite, taxe sau redevențe.

6. Modalități de plată
Suma aferentă premiului va fi plătită câștigătorilor într-o singură tranșă prin transfer
în contul lor bancar, cu condiția ca toate documentele solicitate să fi fost transmise.
11
2019

Premiul Jan Amos Comenius
pentru excelență în predarea cu privire la Uniunea Europeană

Este planificată efectuarea plății în cursul anului 2020. Informațiile câștigătorilor
privind validarea entității juridice și contul bancar pot fi solicitate după notificarea
deciziei de acordare a premiului.

7. Documente
Documentele justificative obligatorii sunt stabilite în formularul de candidatură.
În vederea evaluării eligibilității școlii candidate, vor fi solicitate următoarele documente justificative:
-

Un document oficial care să ateste statutul juridic al entității juridice, și anume faptul că candidatul este o școală recunoscută în mod oficial de autoritățile naționale
din domeniul educației din statul membru al UE în care își are sediul;

-

Declarația pe propria răspundere privind conformitatea cu criteriile de eligibilitate
și de excludere și privind absența unei finanțări anterioare (sau a unui premiu anterior) din partea UE pentru aceeași lucrare/activitate.

Participanților li se pot cere, într-o etapă ulterioară, documente suplimentare (de exemplu: validarea entității juridice, formularul „Cont bancar”, documente justificative suplimentare în sprijinul eligibilității etc.).

8. Promovarea premiului – Vizibilitatea finanțării UE –
Publicitate și drepturile de proprietate intelectuală
8.1 Publicitatea prin intermediul câștigătorului (câștigătorilor)
premiului
Câștigătorul (câștigătorii) pot promova premiul și rezultatele acestuia prin furnizarea
de informații specifice unor categorii variate de public (inclusiv mass-mediei și publicului larg) într-un mod strategic și eficace.
Cu excepția cazului în care Comisia solicită sau convine altfel sau în care acest lucru
este imposibil, orice activitate de comunicare privind acțiunea (inclusiv pe cale electronică, prin platformele sociale, etc.) trebuie:
a)

să afișeze emblema UE12 și

b)

să includă următorul text: „xxxxx (denumirea școlii câștigătoare) a primit Premiul Jan Amos Comenius pentru excelență în predarea cu privire la Uniunea Europeană”.

Când este afișată împreună cu o altă siglă, emblema UE trebuie evidențiată în mod
adecvat.
În scopul promovării premiului, câștigătorul (câștigătorii) poate (pot) să utilizeze emblema UE fără obținerea prealabilă a aprobării din partea Comisiei. Totuși, aceasta nu
îi (le) dă dreptul de utilizare exclusivă.
În plus, câștigătorul (câștigătorii) nu își poate (pot) însuși emblema UE sau orice altă
siglă sau marcă înregistrată similară, nici prin înregistrare și nici prin alte metode.

12 http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_ro.htm
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8.2 Publicitatea prin intermediul Comisiei, drepturile de proprietate intelectuală și drepturile terților
Comisia va publica denumirea școlilor câștigătoare, menționând țările și localitățile
acestora, valoarea premiului și o descriere rezumativă a lucrărilor/activităților premiate (probabil și materialele video transmise de câștigători sau părți ale acestora).
Prin depunerea candidaturii, candidații declară că acordă permisiunea pentru această
publicare.
Toți candidații, inclusiv câștigătorii, rămân titulari deplini ai drepturilor de proprietate
intelectuală asupra materialului video transmis Comisiei Europene în cadrul candidaturii lor.
Prin depunerea candidaturii, candidații confirmă faptul că atunci când transmit texte,
videoclipuri, imagini sau alte materiale, declară și garantează că sunt unicii autori ai
materialelor transmise și singurii titulari de drepturi asupra acestora, precum și că materialele respective nu încalcă niciun drept de autor, drept la viață privată, drept la
imagine sau orice alt drept al vreunei părți terțe. În plus, prin depunerea candidaturii,
candidații acceptă și consimt că, în cazul în care li se va acorda un premiu:
-

Comisia Europeană poate să utilizeze fără restricții, în toate tipurile de publicații,
în orice formă de transmisiune televizată sau în comunicarea pe internet ori prin
platformele de comunicare socială, informații referitoare la lucrarea/activitatea
respectivă și documente, în special rezumatele pentru publicare și pentru prestații
publice, precum și orice alte materiale (precum fotografii sau materiale audiovideo) primite de la câștigător (câștigători) în cadrul candidaturii.

-

Comisia Europeană poate să traducă și să reproducă aceste informații transmise
de candidați și să autorizeze distribuția către public a acestor informații.

-

Părți terțe (cum ar fi alte școli) pot accesa, utiliza, reproduce sau disemina informațiile și materialele legate de lucrările/activitățile premiate care sunt puse la dispoziția publicului de către Comisia Europeană (inclusiv orice material audio-video),
în mod liber, dar cu recunoașterea drepturilor de autor ale deținătorilor materialelor (școala premiată în cauză) și exclusiv în scopuri de informare și în scopuri
educative.

-

Comisia poate stoca și arhiva informații referitoare la lucrarea/activitatea în cauză
care sunt transmise de candidați (inclusiv materiale audio-video) în bazele de date
ale Uniunii Europene, care sunt accesibile publicului online.

-

Fotografiile și înregistrările video realizate de Comisia Europeană fie în timpul unei
ceremonii de decernare a premiilor, fie în pregătirea acesteia sunt proprietatea
exclusivă a Comisiei. Prin depunerea candidaturii, participanții la oricare dintre ceremoniile de decernare a premiilor (candidații câștigători și/sau reprezentanți ai
candidaturilor câștigătoare) își dau acordul pentru utilizarea acestor materiale de
către Comisia Europeană în scopuri de promovare.

Dacă materialele transmise conțin lucrări ale unor părți terțe, prin depunerea candidaturii, candidații declară că au obținut toate drepturile necesare, care permit Comisiei
să utilizeze materialele transmise astfel cum se precizează mai sus. Comisia are dreptul de a solicita în orice moment dovezi ale obținerii, de la părți terțe, a autorizației de
a utiliza opere protejate prin drepturi de autor. Candidații își asumă întreaga responsabilitate pentru orice daună sau pierdere cauzată de încălcarea, de către participanți,
a drepturilor părților terțe. În această privință, câștigătorii premiilor vor fi invitați să
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completeze o declarație privind drepturile de proprietate intelectuală și să o transmită
Comisiei înainte de efectuarea plății sumelor aferente premiilor.

9. Criterii de excludere
Participanții vor fi excluși dacă aceștia (sau unul dintre aceștia ori persoane-cheie care
au putere de reprezentare, de decizie sau de control asupra lor) 13:
 au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești definitive sau al unei decizii administrative definitive prin care s-a stabilit că a fost creată o entitate într-o altă jurisdicție
cu intenția de a permite participantului să se sustragă obligațiilor fiscale, sociale sau
oricăror alte obligații juridice care îi revin;
 au făcut obiectul unei condamnări pentru o infracțiune legată de conduita profesională, printr-o hotărâre judecătorească definitivă (res judicata) a unei autorități
competente a unui stat membru;
 sunt în stare de faliment sau fac obiectul unei proceduri de lichidare, de administrare judiciară sau de concordat preventiv, și-au suspendat activitatea economică,
fac obiectul unor astfel de proceduri sau al unei proceduri similare prevăzute de legislația națională;
 s-au făcut vinovați de grave erori privind conduita profesională, dovedite prin orice
mijloace pe care organismele UE le pot justifica (inclusiv prin decizii ale Băncii Europene de Investiții sau ale organizațiilor internaționale);
 nu și-au îndeplinit toate obligațiile de plată a contribuțiilor la asigurările sociale, a
impozitelor sau a taxelor (în conformitate cu prevederile legale ale țării în care sunt
stabiliți, ale țării ordonatorului de credite competent sau ale țării în care urmează să
fie implementată activitatea);
 au dat declarații false sau inexacte în ceea ce privește informațiile necesare pentru
participarea la concurs sau nu au furnizat astfel de informații;
 au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești definitive (res judicata) pentru fraudă,
corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale UE;
 se găsesc într-o situație de conflict de interese în legătură cu premiul;
 fac obiectul unei sancțiuni administrative pentru declarații false sau inexacte în ceea
ce privește informațiile necesare pentru participarea la o procedură de achiziții publice sau la o altă procedură de acordare de granturi, sau pentru nefurnizarea unor
astfel de informații, ori în urma stabilirii unei încălcări grave a obligațiilor lor în temeiul unui contract sau al unui acord finanțat de la bugetul UE;
 li s-a acordat sau au acordat, au urmărit, au încercat să obțină sau au acceptat
vreun avantaj, financiar sau în natură, în favoarea sau din partea oricărei persoane,
atunci când acest lucru constituie o practică ilegală sau implică, direct sau indirect,
un act de corupție și reprezintă o gratificație sau o recompensă legată de acordarea
premiului.

13 A se vedea articolele 136, 141, 142 și 143 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului
European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii,
de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr.
1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei
nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.
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10. Prelucrarea datelor cu caracter personal
10.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisie
Toate datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Comisie conform Regulamentului
(UE) 2018/172514 și conform „notificărilor operațiunilor de prelucrare” transmise
către responsabilul cu protecția datelor (DPO – „Data Protection Officer”) al Comisiei
(accesibile public în registrul DPO).
Aceste date vor fi prelucrate de „operatorul de date” din Unitatea A1 a Direcției
Generale Educație, Tineret, Sport și Cultură a Comisiei Europene în scopul acordării,
implementării și monitorizării premiului sau al protejării intereselor financiare ale UE
(inclusiv controale, audituri și investigații; a se vedea mai jos secțiunea 14).
Persoanele ale căror date sunt prelucrate au dreptul de a-și accesa, rectifica sau
șterge datele cu caracter personal, precum și de a restricționa accesul la aceste date
sau, dacă este cazul, dreptul la portabilitatea datelor sau dreptul de a se opune prelucrării datelor, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725. În acest scop, ele
trebuie să trimită orice întrebare referitoare la prelucrarea datelor lor cu caracter personal operatorului de date, la adresa de e-mail eac-janamoscomeniusprize@ec.europa.eu. De asemenea, aceste persoane au dreptul să apeleze oricând la
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD).
La momentul depunerii candidaturii, câștigătorul (câștigătorii) și-au dat acordul în mod
explicit ca următoarele informații să fie publicate de Comisia Europeană (sub orice
formă și prin intermediul oricărui mediu):
a) denumirea școlii câștigătoare;
b) statul membru de origine al școlii câștigătoare;
c) valoarea premiului;
d) o scurtă descriere rezumativă a lucrării/activității premiate.

10.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către candidați
Candidații trebuie să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu legislația UE și națională aplicabilă în domeniul protecției datelor (inclusiv cu cerințele în
materie de autorizare sau de notificare, dacă este cazul).
Candidații pot să acorde personalului lor accesul doar la datele care sunt strict
necesare pentru acordarea, implementarea sau monitorizarea premiului. Candidații
trebuie să se asigure că personalul autorizat să prelucreze date cu caracter personal sa angajat să respecte confidențialitatea sau are obligația statutară corespunzătoare de
respectare a confidențialității.
Candidații trebuie să informeze personalul ale cărui date cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de Comisie. În acest scop, ei trebuie să furnizeze personalului
declarația (declarațiile) de confidențialitate specifică (specifice) serviciului (SSPS) (a se
vedea formularul de candidatură), înainte de a transmite datele cu caracter personal
în cauză Comisiei.
14 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile,
organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.
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11. Normele etice
Activitățile trebuie să se desfășoare în conformitate cu:
a) principiile etice și
b) legislația internațională, a UE și națională aplicabilă.

12. Conflictele de interese
Participanții trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație în care
acordarea imparțială și obiectivă a premiului este compromisă din motive care implică
interesul economic, afinitatea politică sau națională, legăturile de familie sau emoționale
sau orice alt interes comun („conflict de interese”).
Participanții trebuie să informeze Comisia fără întârziere cu privire la orice situație care
constituie sau care este posibil să conducă la un conflict de interese și trebuie să ia
imediat toate măsurile necesare pentru remedierea situației.
Comisia poate să verifice dacă măsurile luate sunt adecvate și poate să solicite
aplicarea unor măsuri suplimentare până la un termen-limită specificat.

13. Răspunderea pentru daune
Comisia nu poate fi considerată răspunzătoare pentru nicio daună cauzată sau suportată de participanți sau de terți în urma sau pe durata implementării activităților legate
de concurs.

14. Controale, audituri și investigații
Participanții acceptă faptul că, în cazul în care li se acordă un premiu, Comisia, Oficiul
European de Luptă Antifraudă și Curtea de Conturi Europeană pot efectua controale și
audituri cu privire la concurs și la premiul primit.

15. Retragerea premiului – Recuperarea sumelor
plătite în mod necuvenit
Comisia poate retrage premiul și recupera toate plățile efectuate în cazul în care constată că:
a) s-a recurs la informații false sau la fraudă ori corupție pentru a obține premiul;
b) un câștigător nu era eligibil sau ar fi trebuit să fie exclus;
c) un câștigător a încălcat grav obligațiile care îi reveneau în temeiul acestor Reguli de concurs.

16. Sancțiuni administrative și financiare
Dacă un participant a comis nereguli sau fraudă sau a făcut declarații false, Comisia
poate, de asemenea:
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a) să excludă participantul de la toate contractele, granturile și concursurile finanțate din bugetul UE pentru o perioadă maximă de cinci ani (sau 10 ani în
caz de recidivă) și/sau
b) să impună o sancțiune financiară între 2 % și 10 % din valoarea premiului (sau
între 4 % și 20 % în caz de recidivă).

17. Anularea concursului
Comisia poate anula concursul sau poate decide să nu acorde niciun premiu – fără a
avea obligația să-i despăgubească pe participanți – dacă:
 nu se primesc candidaturi,
 nu se găsește un câștigător (niciuna dintre candidaturi nu trece de pragul de
evaluare), sau
 câștigătorul (câștigătorii) nu este (sunt) eligibil(i) sau trebuie să fie exclus (excluși).

18. Legislația aplicabilă și jurisdicția competentă
Concursul este reglementat de legislația aplicabilă a Uniunii, completată, dacă este
necesar, de legislația Belgiei. Tribunalul sau, în cazul unui recurs, Curtea de Justiție a
Uniunii Europene va avea competența exclusivă să soluționeze orice litigiu dintre
Uniune și oricare participant cu privire la interpretarea, aplicarea și valabilitatea regulilor acestui concurs, dacă litigiul respectiv nu poate să fie soluționat pe cale amiabilă.
În cazul participanților care sunt organizații internaționale, astfel de litigii cu Comisia
referitoare la concurs trebuie – dacă nu pot să fie soluționate pe cale amiabilă – să fie
supuse arbitrajului. Se vor aplica regulile opționale, aflate în vigoare la data intrării în
vigoare a concursului, ale Curții Permanente de Arbitraj în ceea ce privește organizațiile internaționale și statele.

19. Prezentarea unor dovezi la cerere
Comisia poate solicita informații și dovezi aplicabile, după cum este indicat în secțiunea V „Prezentarea unor dovezi la cerere” din Declarația pe propria răspundere.

20. Contact
În cazul în care aveți întrebări legate în mod specific de acest premiu, vă rugăm să ne
contactați la adresa de e-mail:
eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
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