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ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
 

  
PROIECTELE URMĂRESC: 

Îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor experţilor educaţionali   
 
 

ELIGIBILITATE 
 

Aplicanţi eligibili: numai din 

România 
 

• Inspectorate Şcolare Judeţene (ISJ) 
• Case ale Corpului Didactic  (CCD)  
• Centre Judeţene de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională (CJRAE) 

 

Parteneri eligibili  din statele 
donatoare (SD) - Islanda, 
Liechtenstein şi Norvegia:  
 
• Centre şi institute de formare 

• Instituţii gazdă cu un profil cât mai 
asemănător instituţiei de trimitere 

 
TIPURI DE PROIECTE – proiecte de mobilitate  

Participanţii în mobilitate sunt experţii educaţionali care susţin creşterea calităţii educaţiei 
în şcoli: inspectori, formatori de profesori, consilieri din Inspectoratele Şcolare Judeţene, 
Casele Corpului Didactic, Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională.       

 

Tipuri de activităţi în proiecte: 
 

• Job shadowing în SD  
• Vizite de studiu în SD 
• Participarea la seminare în SD 

 

• Participarea la cursuri structurate în 
SD cu focus asupra: democraţiei, 
drepturilor omului, incluziunii sociale  

 

Durata  
 

• Proiecte de mobilitate: între 12-24 luni 
• Activităţi de învăţare: între 3 - 10 zile 

lucrătoare 
 

TIPURI DE COSTURI: 
 

Transport 
 

Costurile pentru 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 

 
Sprijin individual (subsistenţa participanţilor) 

 
Costul bazat pe unităţi aplicabil: 200€/zi/participant în Islanda, Liechtenstein sau Norvegia 

 
Sprijin lingvistic: 150 €/participant în mobilitate 

 

Sprijin pentru organizarea mobilităţii şi participarea la cursuri structurate de 
formare   

 

Pentru job shadowing, vizite de studiu, 
seminarii în SD:  
350€/participant, din care: 
• 150 €/participant pentru instituţia de 

trimitere 
• 200 €/participant pentru instituţia gazdă 

 

Pentru participarea la cursuri structurate în 
SD:     
• 150 €/participant pentru instituţia de 

trimitere 
 

În plus, fiecare participant va primi 70 €/zi 



 de curs (pentru  maximum 10 zile de curs), 
sub formă de cost bazat pe unităţi, pentru a 
fi plătiţi, ca taxă de curs, celui care oferă 
cursul.  

NB: ca regulă generală, costurile bazate pe unităţi sunt considerate sume 
forfetare 

 

Sprijin pentru nevoi speciale - costuri reale 
 

Pot fi solicitate costuri adiţionale pentru transport/subzistenţă, inclusiv costuri pentru o 
persoană însoţitoare, dovedite ca fiind necesare pentru participanţii cu nevoi speciale 

 
 

BUDGET  (EURO)  
Budget per proiect: min. 1.500, max. 27.000 

 

Budget total pentru proiectele din învăţământul preuniversitar (2014 – 2021): 980.000 € 
 
 
 

REZULTATE AŞTEPTATE (2014-2021) 
 

350 experţi educaţionali participă în proiecte de mobilitate pentru învăţare până la sfârşitul 
anului 2024 

 
 


