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Parteneriate strategice pentru susŃinerea
schimbului de bune practici (fără produse
intelectuale)

Tipuri de proiecte (1)

intelectuale)

-permit organizaŃiilor să dezvolte şi să
consolideze relaŃiile dintre ele, să îşi dezvolte
capacitatea de a funcŃiona la nivel transnaŃional,
să împărtăşească şi să confrunte idei, practici şi
metode



Parteneriate strategice pentru susŃinerea
inovării (cu produse intelectuale)

Tipuri de proiecte (2)

- dezvoltă rezultate inovatoare şi activităŃi
intensive de diseminare şi exploatare a
produselor existente precum şi a celor noi,
realizate în cadrul proiectului, sau a ideilor
inovatoare



- Consolidarea profilului profesiilor didactice
prin atragerea celor mai buni candidaŃi

- ÎmbunătăŃirea competenŃelor cheie

Priorităţi – educaţie şcolară

- ÎmbunătăŃirea competenŃelor cheie

- Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii

- Consolidarea calităŃii educaŃiei şi îngrijirii
copiilor preşcolari



Priorităţi – în context naţional (1)

Prioritate orizontală: 
Incluziunea socială : va fi acordată prioritate acŃiunilor care promovează
incluziunea, diversitatea, egalitatea, echilibrul de gen şi
nondiscriminarea în domeniile educaŃie, formare profesională şi tineret.
Programul va sprijini proiecte care au ca scop:

1) promovarea dezvoltării competenŃelor sociale, civice, interculturale,
alfabetizarea media şi gândirea critică, în acelaşi timp proiecte care
combat discriminarea, segregarea, rasismul, hărŃuirea şi violenŃa;

2) îmbunătăŃirea accesului, participării şi performanŃelor la învăŃare ale

celor din grupuri dezavantajate şi reducerea disparităŃilor care pot să
apară între rezultatele obŃinute de grupuri diferite.



Priorităţi – în context naţional (2)

PriorităŃi specifice domeniului educaŃie şcolară:

Sprijinirea instituŃiilor de învăŃământ în combaterea fenomenului de
părăsire timpurie, a reducerii disparităŃilor şi în oferirea unei educaŃii
de calitate care să faciliteze o carieră şcolară de succes pentru toŃi
elevii, inclusiv a celor care provin din grupuri de imigranŃi, care arelevii, inclusiv a celor care provin din grupuri de imigranŃi, care ar
putea întâmpina provocări specifice (de exemplu, lingvistice);

Promovarea obŃinerii de deprinderi şi competenŃe, prin:
îmbunătăŃirea rezultatelor modeste la matematică, ştiinŃe, citire şi
înŃelegere (rezultate naŃionale modeste la testele PISA), utilizând

metode efective şi inovatoare de predare şi evaluare; susŃinerea
gândirii critice în special prin predarea ştiinŃelor în contextul concret
al mediului înconjurător şi/sau în context cultural.



1. AveŃi cunoştinŃe despre Programul E+

• Cui se adresează? Cum funcŃionează? Ce
activităŃi sprijină? Cine vă poate ajuta să
înŃelegeŃi mai bine contextul?

2. AveŃi o idee concretă de proiect de cooperare

Cum puteţi începe? (I)

2. AveŃi o idee concretă de proiect de cooperare
internaŃională

• Se încadrează în obiectivele, priorităŃile, 
cerinŃele şi modalităŃile de intervenŃie ale 
programului?  

• Se adresează nevoilor instituŃiei
dumneavoastră?



3. Ideea este susţinută de instituţia 
dumneavoastră

• Aţi discutat-o cu factorii de decizie
relevanŃi

Cum puteţi începe? (II)

• VeŃi fi sprijinit pentru pregătirea 
propunerii și, dacă are succes, pentru
punerea în aplicare a proiectului



•Formularul de candidatură completat este cel adecvat
rundei de selecŃie 2017

•Formularul a fost transmis la termenul limită
(29.03.2017, ora 13.00 – ora României)

Criterii de eligibilitate (I)

•DeclaraŃia de onoare semnată şi ştampilată de
reprezentantul legal al instituŃiei aplicante a fost încărcată
în formularul de candidatură

•Formularul de candidatură a fost completat în una dintre
limbile oficiale ale UE



•InstituŃiile participante sunt eligibile

•Un număr de minimum 3 instituŃii din 3 Ńări diferite
participante la Program este implicat
SAU
Un număr de minimum 2 instituŃii din 2 Ńări diferite

Criterii de eligibilitate (II)

Un număr de minimum 2 instituŃii din 2 Ńări diferite
participante la Program numai în cazul parteneriatelor
strategice între şcoli

•Formularul de candidatură a fost transmis
la AN din Ńara în care este stabilită
instituŃia aplicantă (secŃiunea B.2)



Acelaşi consorŃiu* poate depune DOAR o singură candidatură şi
la o singură AgenŃie NaŃională (aceeaşi candidatură nu poate fi
transmisă la mai multe agenŃii naŃionale)
* (aceiaşi parteneri)

Nu uitaŃi să verificaŃi dacă au fost încărcate în formular
următoarele documente:

- declaraŃia de onoare a instituŃiei aplicante

IMPORTANT

- declaraŃia de onoare a instituŃiei aplicante
- scrisorile de mandat (cu excepŃia proiectelor între

şcoli)
- timeline – tabelul cu activităŃi (de completat titlul

proiectului, de indicat toate activităŃile/reuniunile/rezultatele
– nu se realizează o descriere)

- traducerea în limba română a formularului (doar dacă
este cazul)

- certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF – doar
pentru instituŃiile private



RelevanŃa proiectului – 30 pct.

Calitatea elaborării şi implementării proiectului – 20 pct.

Calitatea echipei de proiect şi a măsurilor de cooperare –
20 pct.

Criterii de evaluare

Impact şi diseminare – 30 pct.

Pentru a fi luate în considerare pentru finanţare, propunerile trebuie să obţină cel
puţin 60 de puncte la evaluarea calitativă. De asemenea, acestea trebuie să aibă cel
puţin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre criteriile menţionate mai sus.

Ghidul pentru experţi
Ghidul completare candidatură pentru proiecte de parteneriat strategic
http://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura



O candidatură de succes:

�łine cont de priorităŃi şi nevoi (instituŃionale,
regionale, naŃionale şi europene) cât şi de elementele de
analiză folosite în procesul de selecŃie a candidaturilor

�Presupune: 

De la o idee de proiect la o candidatură
de succes

�Presupune: 

o instituŃii/organizaŃii (parteneri relevanŃi pentru 
implementarea proiectului)

o inovaŃie (soluŃii inovatoare de rezolvare a
nevoilor)

o implementare (plan clar de implementare)

o impact (rezultate relevante ale proiectului
valabile pe termen lung)



ÎncepeŃi pe plan local

•în instituŃia de care apartineŃi
(alŃi colegi, departamente, etc.)

•printre alte entităŃi (alte instituŃii/organizaŃii,

Cum puteţi să construiţi un 
parteneriat puternic? 

•printre alte entităŃi (alte instituŃii/organizaŃii,
furnizori de educaŃie, instituŃii VET, angajatori,
autorităŃi locale/regionale/naŃionale, etc.)

CăutaŃi parteneri internaŃionali

•colegi /organizaŃii cu care dumneavoastră sau
colegii/partenerii dvs. au mai lucrat



•RespectaŃi cerinŃele şi criteriile prezente în
Ghidul Programului!

•ExprimaŃi-vă clar, bine structurat, concis,

Ce lucruri determină succesul
unui proiect?

•ExprimaŃi-vă clar, bine structurat, concis,
respectaŃi cerinŃele din formularul de
candidatură!

•InvestiŃi în construirea unui parteneriat
solid şi durabil!

•GândiŃi-vă la eficienŃa costurilor!



•NeînŃelegerea cerinŃelor

•Demararea proiectului fără plan de 

implementare

Evitați greșeli care pot duce la Evitați greșeli care pot duce la 
eșecul unui proiecteșecul unui proiect

•Comunicare deficitară

•Lipsa resurselor, abilităŃilor şi cunoştinŃelor

•Eşuarea managementului şi controlului

•Incapacitatea de a învăŃa din trecut



•Formulare distincte

•Structura formularului

Formulare de candidatură

•Structura formularului

•Buget solicitat



Vă mulţumim pentru 
atenţie!



Transformăm România prin învăţare!Transformăm România prin învăţare!

AgenŃia NaŃională pentru Programe Comunitare în Domeniul
EducaŃiei şi Formării Profesionale

www.anpcdefp.ro
www.erasmusplus.ro


