
29. INIȚIERE ÎN SCRIEREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE MOBILITATE 

ERASMUS+ 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului: 
Inițiere în scrierea și implementarea proiectelor de mobilitate 

Erasmus+ 

Public ţintă vizat: 

Manageri de școli, profesori, maiștri instructori, institutori, învăţători, 

educatori, consilieri școlari, personal didactic auxiliar, potenţiali 

aplicanţi ai programului Erasmus+ pe acțiunea cheie 1 (educație 

școlară, educația adulților, VET). 

Justificare (necesitate, 

utilitate - descriere succintă): 

Având în vedere necesitatea dezvoltării instituționale a unităților de 

învățămînt, acest program vine în întâmpinarea nevoilor de formare în 

vederea scrierii cererilor de finanțare pentru proiectele de mobilitate 

Erasmus+ şi gestionării granturilor aprobate. Cursul de formare este în 

acord cu prioritatea programului Erasmus+, de a consolida contribuția 

adusă de educația și formarea profesională în atingerea obiectivului de 

la Lisabona – de transformare a Uniunii Europene în cea mai 

competitivă economie bazată pe cunoaștere, capabilă de o creștere 

economică durabilă și de o mai mare coeziune socială. Cursul de 

formare creează abilităţi de a opera cu noţiuni şi instrumente specifice 

domeniului accesării fondurilor nerambursabile şi de identificare a 

resurselor de informare și a rețelelor europene 

Durata (număr total de ore de 

formare): 
24 (online - 50% sincron + 50% asincron) 

Locul de desfășurare a 

programului 
online 

Curriculum-ul programului 

(competenţe vizate, 

planificarea modulelor 

tematice, calendarul 

programului): 

Competenţe vizate: 

• Corelarea analizei de nevoi cu oferta de programe de finanţare 

disponibilă şi identificarea oportunităţilor de accesare a 

fondurilor nerambursabile; 

• Furnizarea de tehnici de lucru legate de proiectarea, organizarea 

şi evaluarea din punct de vedere calitativ a propunerilor de 

proiecte; 

• Identificarea metodelor de căutare a partenerilor externi şi a 

organizaţiilor care oferă suport şi asistenţă; 

• Familiarizarea cu conceptele și tehnicile managementului de 

proiect; 

• Elaborarea de instrumente de autoevaluare şi reproiectare a 

activităţilor în funcţie de prevederile contractuale şi de 

condiţiile specifice din timpul implementării; 

• Organizarea şi gestionarea resurselor. 

Planificarea  modulelor tematice:  

• Cadrul legislativ în domeniu: Ghidul programului Erasmus+, 

Apelul european la propuneri de proiecte, Apelul național la 

propuneri de proiecte, instrumente online şi modalităţi de 

căutare a partenerilor externi-2ore; 

• Scopul şi logica programelor de finanţare: încadrarea ideii de 

proiect în contextul acțiunii cheie, criterii de eligibilitate și 

metode de urmat, contextul și experiența organizațiilor 

aplicante, definirea proiectului, metodologii (standarde) în 

managementul proiectelor-6 ore; 



• Ciclul de viață al proiectului; fazele proiectului-4 ore; 

• Scrierea aplicaţiilor: Identificarea problemei/nevoii și a 

soluțiilor, stabilirea scopului și a obiectivelor, impactul, 

transferul și sustenabilitatea rezultatelor-6 ore; 

• Tehnici și instrumente de diseminare și exploatare a rezultatelor 

- 1 oră; 

• Metode și instrumente de monitorizare și evaluare: 

managementul riscului, monitorizarea, (auto)evaluarea-4 ore; 

• Raportarea și verificarea în cadrul contractelor de finanţare şi 

post-finanţare - 1 oră. 

Calendarul programului: 2 sesiuni de formare. 

Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
Aplicaţii individuale şi de grup, aplicare grile de evaluare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicaţi (nume și 

prenume, specializare,  nivel 

de pregătire, documente 

justificative privind calitatea 

de formator):   

Velicu Amalia, profesor, Facultatea de Management, Inginerie 

Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, specializarea Inginerie 

economică în agricultură, formator adulţi 

Zăvoianu Mîndruța Gabriela, profesor, 

Facultatea de Științe Economice, formator adulţi 

Mihăescu Monica, profesor grad didactic I,  formator adulţi 

Coordonatorul programului 
Anghel Maria Magdalena, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

Argeș 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25(cursanţi) x 2 (grupe) = 50 cursanţi/an şcolar 2022- 2023 

Costul programului/al 

activităţii 
6000 lei 

Cost estimat al unei ore de 

formare pentru fiecare 

participant 

5 lei 

 


