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Obiective / nevoi - relevanță candidatură 

îmbunătățirea abilităților și competențelor experților educaționali 

(inspectori școlari, formatori ai profesorilor, consilieri), angajați ai 

ISJ, CCD sau CJRAE în domeniul: 

• specific de activitate  

sau în domeniile: 

• democrației; 

• drepturilor omului; 

• incluziunii sociale; 

pentru a susține instituțiile din care fac parte să crească, calitatea 

educației în școli.  
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Activități în mobilitatea de învățare – nevoi/obiective 

îmbunătățirea abilităților și competențelor experților educaționali 

(inspectori școlari, formatori ai profesorilor, consilieri), angajați ai 

ISJ, CCD sau CJRAE, în domeniul: 

• specific de activitate: job shadowing, seminare, vizite de 

studiu etc. în statele donatoare (SD) 

sau în domeniile: 

• democrației  

• drepturilor omului   

• incluziunii sociale 

pentru a susține instituțiile din care fac parte să crească calitatea 

educației în școli.  
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Cursuri structurate, vizite de 

studiu etc. în SD 



Activități locale – participanți 

 Elaborarea de noi curriculumuri, metode noi de învățare sau 

consiliere în domeniile incluziunii sociale, drepturilor omului, 

democratiei, educației centrate pe elev etc. - experții educaționali, 

profesori, elevi ... 

 Testarea  și implementarea de practici inovative - reprezentanți 

autorități locale, ONG-uri părinți sau copii ...  

 Elaborarea de cursuri de formare continuă – profesori, experți ... 

 Participarea la întâlniri de învățare în pereche (peer learning) sau 

transfer de bune practici din alte proiecte similare – calitatea 

rezultatelor ...  

 Activități de recunoaștere și validare a competențelor dobândite - .... 
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Buget euro – costuri bazate pe unități 

Buget pentru Apel 2017: 300,000 euro (€) 

Buget/proiect: 1.500 – 27,000 €  
 

 

 

Metoda de alocare: 

Proiect de 12 luni: 80% avans + 20% după acceptarea 

raportului final 

Proiect 13 – 24 luni: 40% avans + 40% dupa accceptare 

raport intermediar + 20% după acceptarea raportului final 
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Buget euro – costuri bazate pe unități 

Alcătuirea bugetului - atenție nr. aplicanți! 

exemplu pt 1 mobilitate în Oslo (Norvegia) la o instituție care oferă: 4 zile curs 

structurat + 1 zi vizită studiu; transport încă 2 zile: 
 

   150 €/participant - sprijin oferit instituției de trimitere pt organizarea mobilității  

200 €/participant  - sprijin pt instituția gazdă din DS care organizează vizita de 

studiu 

280 €/participant (= 70 €/participant x 4 zile) pt instituția gazdă din DS care 

organizează cursul structurat 

360 €/participant pt transport Bucuresti – Oslo (calculator distanță) 

1400 €/zi/participant (= 200 €/zi/participant x 7 zile) pt subzistență   

150 €/participant sprijin lingvistic (dacă este cazul) 

+ costuri reale pt persoane cu nevoi speciale (documente justificative) 
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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Vă mulțumesc! 

www.eea4edu.ro 
Facebook: EEA for Education in Romania  

YouTube: ErasmusPlus Romania 

Email: mariana.nitelea@anpcdefp.ro 

https://www.facebook.com/EEA.Grants.Romania/

