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Program ul de Educaţie , Burse, Ucenicie şi 
Antreprenoriatul Tinerilor  în Rom ânia 

 
Dezvoltarea capitalului uman şi a bazei de cunoşt inţe 

 

2 0 1 4 - 2 0 2 1  
 

 
 
 
 
 

 
Operator  de Program  ( OP)  
 

AGENŢI A NAŢIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN 
DOMENI UL EDUCAŢI EI  ŞI FORMĂRII PROFESIONALE 
( ANPCDEFP)  
 

eea4 edu.ro l anpcdefp.ro 
 

 



     
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC (VET) 

 
 

                                                                        

PROIECTELE URMĂRESC: 
Îmbunătăţirea calităţii stagiilor de practică ale e le vilo r 

 

ELIGIBILITATE 
 

Aplican ţi e ligibili:  

 şcolile VET româneşti (aplicantul câştigător va fi 
coordonatorul proiectului) 
 

 

Parte n e ri e ligibili de  pro iect: 

Agenţii economici  români care au parteneriate 
încheiate cu şcoli VET pentru practica elevilor  
In s titu ţii gazdă eligibile pentru vizite de studiu: 
entităţi ju rid ice  s tabilite  în  s tate le  do n ato are  

(SD - Islanda, Liechtenstein, Norvegia )   s au  s tate le  
ben e ficiare  (BS - Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, 
Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Portugalia, Slovacia, Slovenia și Ungaria)  
Ca regulă generală, instituţiile VET (cu profil  VET 
similar cu cel al aplicantului) din SD sau BS sau 
instituţii VET din Elveţia, care au un acord specific de 
cooperare cu Liechtenstein  

 

TIPURI DE PROIECTE –  pro ie cte  de  parten eriat şi  m o bilitate  

OBIECTIVE 

OBIECTIVUL GENERAL:  Capital uman și bază de cunoștințe îmbunătățite 
OBIECTIVUL SPECIFIC: Îmbunătățirea calității învățării la locul de muncă  

 

 

REZULTATE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI ȘI PRODUSE DE PROIECT: 

Rezultate așteptate 

• Profesori care predau discipline VET cu 
competențe pentru proiectarea unor stagii de 
practică de ale elevilor de calitate ridicată; 

• Tutori de practică cu competențe dezvoltate 
pentru a coordona activități practice pentru elevi, 
astfel ca aceștia să își dezvolte abilități necesare pe 
piața muncii; 

• O inserție mai bună a absolvenților pe piața 
muncii. 

Pro dus e  po s ibile  ale  pro iectu lu i 

• Curriculum la decizie locală pentru stagii de 
practică; 

• Acorduri cu agenți economici pentru stagiile de 
practică ale elevilor care să conțină specificații 
ECVET; 

• Instrumente pentru îmbunătăţirea stagiilor de 
practică ale elevilor; 

• Instrumente pentru îmbunătăţirea evaluării 
rezultatelor învățării ob șinute de elevi în stagiile 
de practică. 

 

Tipuri de activităţi pentru obținerea rezultatelor: 

 

Activităţi lo cale  po s ibile : 

 

• 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. 

Mo bilitate a (o bligato rie ) : 

• Vizite de studiu în SD, sau BS sau Elveția realizate 
de echipe alcătuite din personal care predă 
discipline VET al şcolilor VET şi personal 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: 5-10  zile de activitate (fără timpul alocat transportului) 

 
TIPURI DE COSTURI: 

 

Man agem e n tu l şi im ple m e n tarea pro iectu lu i  
 
Costurile de management şi implementare sunt costuri bazate pe unităţi, după cum urmează: 

Organizaţia coordonatoare:                                50 0  € / month  
Organizaţia parteneră:                                         250  € / month  

                                                                                        
Tran s po rt pe n tru  participan ţi i la m o bilitate  

 
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 400 0-7999 km: 820  EUR /  participant 

                                       
Sprijin u l in dividual ( s u bs is ten ţa)  pen tru  participan ţii  la m o bilitate  

Sprijin u l in d ividu al pe n tru  participan ţii  ro m ân i 

la vizita de  s tudiu  ( co s turi bazate pe unităţi) :  

200€ / zi (subsistenţă) dacă mobilitatea are loc într-un 
Stat Donator 
150  € / zi (subsistenţă) dacă mobilitatea are loc într-un 
Stat Beneficiar 

Sprijin  aco rdat pe rs o an e lo r cu  n evo i s peciale  

(co s turi re ale )  pe n tru  participarea la  vizita 

de  s tu diu: 
 

Până la 100% din costurile eligibile 

Sprijin  lin gvis tic pe n tru  participan ţii la m o bilitate  –  costuri bazate pe unităţi:  
150  € / participant 

Sprijin pentru organizarea mobilităţi i (pen tru  in s tituţia gazdă) –  costuri bazate pe unităţi  

200  €  /  participant la vizita de studiu  

NB: ca regulă generală, costurile bazate pe unităţi s un t co n s ide rate  s u m e  fo rfe tare  

Co s turi excepţio n ale  (co s turi re ale )  
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. 

 

 

BUGET  (EURO)  
BUGET PE PROIECT: m in . 2 4 .0 0 0 , m ax 3 5 .0 0 0  

 

 

REZULTATE AȘTEPTATE ALE PROGRAMULUI (2 0 14 -2 0 2 1)  

 

      40  curricula la decizie locală elaborate pentru a răspunde nevoilor pieţei locale a muncii   

      50  parteneriate încheiate cu operatori economici, care includ specificații ECVET  

   150  participanţi în vizita de studii, din personalul şcolilor VET  şi dintre tutorii agenţilor economici  
 

 


