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PROIECTELE URMĂRESC: 
Îmbunătăţirea calităţii stagiilor de practică ale elevilor 

 
 

ELIGIBILITATE 
 

Aplicanţi eligibili:  
 şcolile VET româneşti (aplicantul câştigător va fi 
coordonatorul proiectului) 
 

 

Parteneri eligibili de proiect: 
Agenţii economici  români care au parteneriate 
încheiate cu şcoli VET pentru practica elevilor  
 

Instituţii gazdă eligibile pentru vizite de 
studiu: entităţi juridice stabilite în statele 
donatoare (SD)   
 

Ca regulă generală, instituţiile VET (cu profil  VET 
similar cu cel al aplicantului) din statele 
donatoare (SD) sau instituţii VET din Elveţia, care 
au un acord specific de cooperare cu Liechtenstein 

 

TIPURI DE PROIECTE – proiecte de parteneriat şi mobilitate 
 

Tipuri de activităţi în proiecte: 
 

Activităţi locale posibile: 
 

• Activităţi care consolidează cooperarea şi 
crearea de reţele între instituţiile partenere 
româneşti şi instituţiile gazdă din SD; 

• Testarea şi/sau implementarea de practici 
inovatoare în sfera stagiilor de practică ale 
elevilor; 

• Elaborarea, testarea şi utilizarea de noi 
documente şi instrumente pentru 
îmbunătăţirea stagiilor de practică ale elevilor 
(memorandumuri de înţelegere, acorduri de 
formare, instrumente de monitorizare şi 
ghiduri pentru tutorii de practică, 
curriculumuri aduse la zi etc.); 

• Activităţi care facilitează recunoaşterea şi 
validarea cunoştinţelor, abilităţilor şi 
atitudinilor elevilor obţinute în cadrul 
stagiilor de practică; 

• Furnizarea de stimulente şi formare pentru 
tutorii de practică din cadrul agenţilor 
economici; 

 

• Activităţi pentru sprijinirea elevilor cu 
dizabilităţi/nevoi speciale în completarea 
ciclurilor de învăţare şi facilitarea tranziţiei 
lor în câmpul muncii; 

• Activităţi pentru creşterea conştientizării 
personalului asupra echităţii, diversităţii şi 
incluziunii;  

• Activităţi de diseminare şi transfer al 
rezultatelor. 
 

Mobilitatea (obligatorie): 
 

• Vizite de studiu în SD, realizate de echipe 
alcătuite din personal al şcolilor VET şi al 
agenţilor economici. 
 

În timpul vizitelor de studiu pot fi organizate 
următoarele activităţi: vizitarea instituţiei gazdă, 
vizitarea companiilor care organizează stagii de 
practică pentru elevi, discuţii cu omologi, 
prezentarea şi schimbul de experienţe, dezbateri,   
job shadowing, analize de documente. 

 
DURATA PROIECTULUI: 1 an 

DURATA VIZITEI DE STUDIU: 3-5 zile lucrătoare (fără timpul alocat transportului) 
 

TIPURI DE COSTURI: 
 

Managementul şi implementarea proiectului 
 

Costurile de management şi implementare sunt costuri bazate pe unităţi, după cum urmează: 
Organizaţia coordonatoare:                                500 €/month  
Organizaţia parteneră:                                         250 €/month  

                                                                                        
Transport pentru participanţii la mobilitate 

 

Costurile de transport sunt costuri bazate pe unităţi, în funcţie de distanţe: 



 

- Distanţe între 10-99 km: 20 EUR / participant 
- Distanţe între 100-499 km: 180EUR / participant 
- Distanţe între 500-1999 km: 275 EUR / participant 
- Distanţe între 2000-2999 km: 360 EUR / participant 
- Distanţe între 3000-3999 km: 530 EUR / participant 
- Distanţe între 4000-7999 km: 820 EUR / participant 

                                       

Sprijinul individual (subsistenţa) pentru participanţii la mobilitate 
Sprijinul individual pentru participanţii 
români la vizita de studiu (costuri bazate pe 
unităţi):  
 
200€/zi (subsistenţă) 

Sprijin acordat persoanelor cu nevoi 
speciale (costuri reale) pentru 
participarea la  vizita de studiu: 
 
Până la 100% din costurile eligibile 

Sprijin lingvistic pentru participanţii la mobilitate – costuri bazate pe unităţi:  
150 €/participant 

Sprijin pentru organizarea mobilităţii (pentru instituţia gazdă) – costuri bazate pe 
unităţi  

200 € / participant la vizita de studiu 
NB: ca regulă generală, costurile bazate pe unităţi sunt considerate sume forfetare 

 

Costuri excepţionale (costuri reale) 
Contribuţia la costurile reale referitoare la subcontractarea / cumpărarea de bunuri şi/sau servicii (de 
exemplu: închirierea de spaţii & echipamente, cazarea sau masa participanţilor la activităţi locale), 
care sunt necesare pentru implementarea proiectului şi nu pot fi plătite prin costurile bazate pe unităţi 
menţionate mai sus, este de 100%, cu condiţia ca acestea să fie aprobate de Operatorul de Program. 

 
 

BUDGET  (EURO) 
Budget per proiect: min. 24.000, max 35.000 

 
Budgetul  total pentru proiecte VET (2014 – 2021) 

 
2.087.647 € 

 
 

REZULTATE AŞTEPTATE (2014-2021) 
 

      20 curriculumuri ale şcolilor locale reelaborate pentru a răspunde nevoilor pieţei locale a muncii   
      75 parteneriate încheiate, care corespund cerinţelor ECVET  
   300 participanţi în vizita de studii, din personalul şcolilor VET  şi dintre tutorii agenţilor economici  
 

 


