
Bun venit!  Let’s present!

Erasmus+

VET / Înainte de termenele limită 



VET la un zoom distanță
Structura întâlnirii

1. E+ / Context, obiective și priorități

2. Mobilități formare profesională (AC1)

3. Parteneriate pentru cooperare (AC2)

Q&A



Context / Imaginea de ansamblu
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Spațiul european educațional

Planul de acțiune pentru educație digitală

Pactul verde european

Context / Imaginea de ansamblu



Obiectiv general

Erasmus+ sprijină, prin învățarea pe tot 
parcursul vieții, dezvoltarea educațională, 
profesională și personală a celor implicați în 
educație, formare, tineret și sport. 



Obiective specifice

Să promoveze mobilitatea persoanelor și a 
grupurilor în scopul învățării, precum și 
cooperarea, calitatea, incluziunea și echitatea, 
excelența, creativitatea și inovarea la nivelul 
organizațiilor și al politicilor din domeniul
educației și formării.



Context / Covid-19
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Bun venit!  Let’s present!

Erasmus+ 2021-2027

Care sunt noutățile și prioritățile programului Erasmus+?



Buget 2021-2027

26 mld Euro



90 mil Euro
21.2 mil Euro pentru 
VET

Buget România 2021
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Priorități / Includere și diversitate



Priorități / Transformarea digitală
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Priorități / Verde
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Acțiunea cheie 1 (KA1)- Proiecte de scurtă durată în domeniul formare 
profesională - VET



Acțiunea cheie 1 (KA1)- Proiecte de scurtă durată în domeniul formare 
profesională - VET

Ce sunt?
Noutăți
Pentru cine?
Cum candidez?
Tips & tricks



Acțiunea cheie 1 (KA1)- Proiecte de scurtă durată în domeniul formare 
profesională – VET

- KA1 VET  are 3 tipuri de proiecte:
• Acreditări  KA120
• Proiecte cu acreditare  KA121
• Proiecte de scurtă durată  KA122

- 15 % din bugetul VET KA1  aprox. 1.8 mil Euro

- Durata proiectelor: între 6 și 18 luni

- Termen limită: 11 Mai 2021, ora 13.00  ora României



Acțiunea cheie 1 (KA1)- Proiecte de scurtă durată în domeniul formare 
profesională - VET

Ce sunt?

- Proiecte de scurtă durată pentru mobilitatea formabililor și a 
personalului din domeniul VET (exclus nivelul terțiar) prin 
care cei implicați pot dobândi experiență în program prin 
organizarea unor activități simple. 

- Mai multe detalii  în Ghidul Programului (engleză) – pag 
77, Apelul Național – pag 9 – ambele disponibile aici: 
https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura



Acțiunea cheie 1 (KA1)- Proiecte de scurtă durată în domeniul formare 
profesională - VET

Care sunt organizațiie active în domeniul VET (exclus nivelul 
terțiar) sau celor care sprijină acest domeniu ?
- Liceele/colegiile vocaţionale, profesionale, tehnice sau tehnologice, 

şcolile profesionale, şcolile postliceale, unitățile de învațământ filiera 
teoretică, specializarea matematică-informatică etc.

Care sunt cei care pot participa la mobilități transnaționale de 
formare profesională?
- profesorii care predau disciplinele specifice formării profesionale; 

elevii/cursanţii din domeniul VET; cei care la final obțin un atestat de 
competențe – elevii de la specializare și/sau profesorii care predau
disciplinele specifice formării profesionale etc.



Acțiunea cheie 1 (KA1)- Proiecte de scurtă durată în domeniul formare 
profesională - VET

Tipuri de activități:
- Mobilități pentru staff:

• Job shadowing ( de la 2 la 60 zile)
• Predare (de la 2 la 365 zile)
• Cursuri de formare (de la 2 la 30 zile)

- Mobilități pentru elevi/formabili:
• Participarea la competiții de meserii ( de la 1 la 10 zile)
• De scurtă durată (de la 10 la 89 zile)
• De lunga durată (ErasmusPro) (de la 90 la 365 zile)

- Alte tipuri de activități:
• Experți invitați ( de la 2 la 60 zile)
• Găzduirea profesorilor sau educatorilor în formare( de la 10 la

365 zile)
• Vizite pregătitoare



Acțiunea cheie 1 (KA1)- Proiecte de scurtă durată în domeniul formare 
profesională - VET
De ce am nevoie pentru un proiect?

- Nevoia/ile instituției  analiză
- Să decid ce tipuri de activități voi desfășura
- Parteneri sau furnizori de formare – minim unul din altă țară 

participantă la program  networking, pe eTwinning, EPRP, grupuri 
pe Facebook, Linkedin, alte organizații care au avut proiecte etc

- Cod OID  dacă instituția nu are, îl obțin de aici 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-
registration/screen/home

- Acces la formularul de candidatură 
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-
opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047628

- Redactarea candidaturii



Acțiunea cheie 1 (KA1)- Proiecte de scurtă durată în domeniul formare 
profesională - VET

La ce trebuie să fiu atent?
- O organizație poate depune o singură dată pe apel 

accesul este restricționat organizațiilor care dețin acreditare
- Numărul de participanți și durata proiectului sunt limitate
- Să nu fiu membru la mai mult de 1 consorțiu în KA121

Ce e nou?
- Funcția de găzduire
- Activități mai diversificate 
- Transport ecologic
- Proiecte pentru experiență  Aplicant unic
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Acțiunea cheie 2 (KA2) – Parteneriate pentru cooperare



Acțiunea cheie 2 (KA2) - Obiectiv

Îmbunătățirea relevanței și calității activităților, 
dezvoltarea și consolidarea rețelelor de parteneri, 
sporirea capacitații de a acționa în comun la nivel 
transnațional, prin stimularea internaționalizării
activităților și prin schimburi sau elaborari de noi
practici și metode, precum și prin împărtășirea și 
confruntarea ideilor.

Rezultatele
reutilizabile, transferabile, actualizabile, să aibă o 
dimensiune transdisciplinară. 



PRIORITĂȚI SECTORIALE KA2 - VET

• Adaptarea educației și formării profesionale la nevoile pieței forței de 
muncă

• O mai mare flexibilizare a oportunităților în domeniul educației și
formării profesionale

• Contribuția la inovare în educația și formarea profesională

• Sporirea atractivității EFP

• Îmbunătățirea asigurării calității în educația și formarea profesională

• Crearea și punerea în aplicare a unor strategii de internaționalizare
pentru furnizorii de EFP



Parteneriate pentru cooperare VET- Etape în scrierea și implementarea 
unui proiect

ETAPE

• planificarea 

• găsirea partenerilor  și obținerea OID

• pregătirea 

• punerea în aplicare 

• monitorizarea



Parteneriate pentru cooperare- VET



Noutăți

Parteneriatele la scara mică/de mică anvergură!

Finanțarea pentru mijloace de transport ecologice

Sprijin pentru incluziune

Cerințele administrative mai simple



Resurse

www.erasmusplus.ro/Candidatură

Ghidul programului
Apelul european la propuneri de proiecte
Apelul național la propuneri de proiecte
Ghiduri de scriere a unei candidaturi de 
succes
Tutoriale și webinare
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Întrebări
Și
răspunsuri



Transformăm România prin învăţare.

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

anpcdefp.ro
erasmusplus.ro


