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Trei tipuri de activitati de mobilitate in domeniul 
tineretului

Schimb de tineri

• Permit tinerilor sa
dezvolte competente; sa
descopere noi culturi;
sa consolideze valori 
precum solidaritatea, 
democratia, prietenia

Mobilitatea 
lucratorilor de 

tineret 
• Sprijina dezvoltarea 

profesionala a 
lucratorilor de tineret 

• Seminare 
transnationale, cursuri 

Serviciul 
European de 

Voluntariat  (SEV)
• Tinerii voluntari cu 

varste cuprinse intre 17 
si 30 de ani  au 
posibilitatea de a 
contribui la activitatea 
de zi cu zi a democratia, prietenia

etc.

• Tineri intre 13-30 de ani 
(minim 16 – maxim 60 
participanti / activitate
+ liderii de grup)

• Durata: 5-21 zile

transnationale, cursuri 
de formare, evenimente 
de punere in legatura, 
vizite de studiu sau 
observarea directa la 
locul de muncă („job 
shadowing”) 

• Durata: 2 zile – 2 luni

• Maxim 50 de 
participanti/activitate

de zi cu zi a 
organizatiilor gazda in 
domenii precum 
informatii si politici 
pentru tineri, 
angajament civic, 
asistenta sociala etc. 

• Durata: 2 saptamani – 2 
luni sau 2-12 luni 

• Organizatiile implicate 
trebuie sa detina
acreditare



Primii pasi…

TERMEN LIMITA
� 4 octombrie 2017 ora 13.00 (ora României)

PREGATIRE 
�consultare apel national, ghid program, tutoriale existente (www.erasmusplus.ro)
�consultarea expertilor AN

�completare formular online pentru proiectele de mobilitate  pentru tineri si lucratori 
de tineret (schimb de tineri, mobilitatea lucratori lor de tineret si SEV) 
(https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/ ) (https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/ ) 
�completare formular electronic PDF pentru proiectele SEV strategice 
(http://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura )

�Ghidul de completare a candidaturii  online si Ghidul de completare a candidaturii in 
format electronic PDF (proiecte SEV strategice)
�Ghidul Erasmus+ pentru evaluatori
�Ghidul de management al proiectelor Erasmus+ de mobilitati in domeniul tineretului

CREAREA UNUI PIC
�cod PIC unic /organizatie
�Obligatoriu pentru orice entitate care doreste sa participe in proiecte 
ERASMUS+(candidat sau partener)



Priorități2017 (I)

Prioritati europene in context national 
Începand cu anul 2017, fiecare tara participanta la Program poate decide sa se focalizeze 
mai mult pe anumite prioritati stabilite la nivel european, in concordanta cu politicile sale 
nationale

Prioritate orizontala - incluziunea sociala: 
� va fi acordata prioritate actiunilor care promoveaza incluziunea, diversitatea,
egalitatea, echilibrul de gen si non-discriminarea in domeniile educatie, formare
profesionala si tineret.

Programul va sprijini proiecte care au ca scop: 
1) promovarea dezvoltarii competentelor sociale, civice, interculturale, alfabetizarea 
media si gandirea critica, in acelasi timp proiecte care combat discriminarea, segregarea, 
rasismul, hartuirea si violenta;
2) imbunatatirea accesului, participarii si performantelor la invatare ale celor din 
grupuri dezvantajate si reducerea disparitatilor care pot sa apara intre rezultatele 
obtinute de grupuri diferite.



Priorități 2017 (II)
Prioritati specifice domeniului tineret: 

promovarea calitatii lucrului cu tinerii, acordand prioritate proiectelor care: 
1) sprijina lucratorii de tineret in dezvoltarea si impartasirea de metode efective, pentru a 
ajunge la tinerii marginalizati si care previn raspandirea rasismului si a intolerantei printre
tineri;
2) imbunatatirea accesului, participarii si performantelor la invatare ale celor din grupuri 
dezvantajate si reducerea disparitatilor care pot sa apara intre rezultatele obtinute de 
grupuri diferite.

Aceste prioritati sunt luate in consideratie in procesul de selectie a
candidaturilor la capitolul Relevanta: astfel, nicio candidatura nu poate
lua scorul maxim la Relevanta, indiferent cat de bine este argumentata,
daca nu se adreseaza Prioritatii orizontale si, in functie de domeniu,
uneia dintre prioritatile de sector.



Primii pasi
- Crearea cont utilizator EU LOGIN 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.c

gi

- Accesare platforma https://webgate.ec.europa.eu/web-

Formularul online (KA105)

- Accesare platforma https://webgate.ec.europa.eu/web-

eforms

- Generare aplicatie 

Cerinte tehnice: 
- Acces permanent la internet de mare viteza 

- Acces la browser web (ex. Internet Explorer 11.0, Firefox 

45.7, Chrome 56.0)







• Campurile obligatorii sunt marcate cu rosu.

• Simbolul      indica faptul ca lipsesc informatii 

dintr-o sectiune sau ca nu au fost respectate 

regulile de completare. regulile de completare. 

• Sectiunile in care au fost completate toate 

informatiile si indeplinite toate regulile de 

validare vor fi marcate cu      .

• Semnul      indica faptul ca pot fi obtinute mai 

multe informatii despre acea sectiune. 



• Continutul este acelasi ca in vechiul 

formular(varianta .pdf). 

• Sectiuni: 
�Context

�Organizatii participante 

�Descrierea proiectului 

�Profilul participantilor �Profilul participantilor 

�Pregatire 

�Activitati 

�Follow- up

�Buget

�Rezumat proiect 

�Anexe 

�Lista verificare 



Atentie la ... 
� Selectarea Agentiei Nationale corecte (RO01 – Romania). 

� Durata proiectului: 3 luni – 24 de luni. 

� Proiectele depuse la runda 4 octombrie 2017 pot incepe in perioada 1 

Ianuarie 2018 – 31 Mai 2018. 

� Candidatura poate fi redactata atat in limba romana, cat si in limba engleza. 

Sumarul in limba engleza este insa obligatoriu. 



Organizatiile participante

Dupa introducerea PIC-ului organizatiei, veti completa celelalte detalii (tip 
de organizatie, persoane asociate – reprezentant legal si persoana de 
contact, descriere si experienta). 



Sectiunea ”Activitati principale” 

Fiecare activitate din proiect (schimb de tineri, mobilitatea lucratorilor de 
tineret, SEV) trebuie inregistrata separat in formular. 

In completarea detaliilor cu privire la o activitate, primul pas il reprezinta In completarea detaliilor cu privire la o activitate, primul pas il reprezinta 
selectarea tipului de activitate. 

Atentie – la schimburile 
de tineri  si SEV,
vizita de planificare in avans 
este considerata activitate 
distincta si trebuie 
inregistrata separat. 



Sectiunea ”Activitati principale” 
� Dupa selectarea tipului de activitate, trebuie introduse fluxurile de 

participanti, in functie de tara/localitatea din care vor calatori.

� Pentru calcularea distantelor se va folosi calculatorul de distante pus 
la dispozitie de Comisia Europeanala dispozitie de Comisia Europeana
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm . 

� Formularul prezinta diferite informari cu privire la numarul 
minim/maxim de participanti per activitate/ per flux, precum si 
avertizari in cazul in care diferitele reguli de validare nu sunt 
respectate (ex. minim doua grupuri nationale la schimburile de tineri, 
minim 1 lider per grup.).  

� O serie de campuri sunt calculate automat, precum durata totala a 
mobilitatii incluzand si excluzand zilele de calatorie.   





Sectiunea Buget  
� Pentru a calcula costul de transport aferent unei benzi de distanta, este 

necesar ca sectiunile ”Applicant” si ”Main activities” (partea descriptiva) sa fie 
completate. 

� In cadrul costurilor de transport, sectiunea ”No of Top-ups for Expensive 
Domestic Travel Cost” trebuie completata pentru fiecare flux de participanti (in 
cazul in care acest tip de cost nu este solicitat se trece valoarea zero).

� Atentie! Cheltuielile Top-up (pentru transportul local suplimentar costurilor de 
transport) reprezinta un barem de cost unitar  suplimentar de 180 euro pentru 
transportul intern in/din zonele izolate catre un aeroport/statie de autobuz/tren transportul intern in/din zonele izolate catre un aeroport/statie de autobuz/tren 
principal(a) (de la care urmeaza sa se calatoreasca in mobilitate), in interiorul 
tarii de origine sau de destinatie, cost ce depaseste 225 euro/persoana. 

� Costurile de top-up se acorda per persoana, nu per grup si numai in cazuri bine 
justificate in sectiunea Buget - “Please provide any further  comments you may 
have concerning the entered budget “

� Costurile de transport , costurile pentru sprijin organizational si costurile 
pentru sprijin individual (SEV) se calculeaza automat in cadrul fiecarui flux de 
calatorie (prin selectarea benzii de distanta si completarea numarul de 
participanti), in timp ce costurile pentru pentru nevoi speciale  si costurile 
exceptionale trebuie solicitate in mod expres, in cadrul activitatii (si nu a 
fluxului) si detaliate/explicate.  







Sectiunea Buget  - alte informatii utile 

� Numarul zilelor de calatorie solicitate trebuie mentionate in formular 
(0, 1 sau 2 zile). Atentie! Zilele de calatorie se acorda si se iau in 
considerare la calculul bugetului pentru sprijin organizational doar 
daca sunt justificate in candidatura. 

� Sprijin lingvistic – doar la SEV pe termen lung: se poate solicita fie 
baremul unic de 150 euro/voluntar, fie licenta pentru sprijinul lingvistic 
online (acces la cursurile online). Cele doua variante nu pot fi online (acces la cursurile online). Cele doua variante nu pot fi 
comulate. 

� Atentie! Cursurile online de limba romana in cadrul Sprijinului 
Lingvistic Online sunt disponibile doar pentru nivelurile A1 si A2 (nivel 
incepator). 

� Sprijinul lingvistic se acorda doar pentru limba in care se desfasoara 
activitatile in comunitatea in care activeaza voluntarul (ex. limba 
romana) si nu pentru limba engleza ca modalitate de imbunatatire a 
competentelor de baza.  



Incarcarea anexelor obligatorii  - sectiunea „Annexes”
ANEXE OBLIGATORII (incarcate in aceasta ordine):

� Declaratia de onoare
� Programul de activitati (pentru fiecare activitate din proiect)
� Certificatul de atestare fiscala valabil la data termenului limita (pentru solicitari de 

grant de cel putin 60000 euro) - incarcat la sectiunea “Other relevant documents”
� Scrisorile de mandat - incarcate la sectiunea “Other relevant documents”

� Atentie la limitarile tehnice privind atasamentele:
- Numar maxim de fisiere: 10 

- Marimea maxima cumulata a tuturor fisierelor atasate: 10,240 kB    



Lista de verificare finala inaintea depunerii formularului 

� Dupa ce ati completat toate sectiunile din formular si acestea sunt 
validate prin simbolul       , trebuie sa mergeti la sectiunea ”Lista de 
verificare” (Checklist) pentru a verifica daca ati indeplinit principalele 
cerinte, inainte de a transmite aplicatia. 

� Urmatoarele sectiuni trebuie bifate: 



Transmiterea aplicatiei

� Transmiterea aplicatiei este posibila dupa ce toate sectiunile din 
formular sunt validate        si dupa ce ati incarcat toate anexele si ati
bifat lista de verificare. 

� Pentru a transmite aplicatia, trebuie sa apasati
butonul “Submit” (acesta devine activ doar dupa ce
aveti toate sectiunile validate). aveti toate sectiunile validate). 

� Aplicatia poate fi transmisa doar online, din platforma. 
Versiunea PDF se salveaza doar pentru arhiva proprie, 
nu se transmite Agentiei Nationale. 

� Istoricul depunerilor poate fi consultat in sectiunea “My applications”. 



Transmiterea aplicatiei
� Daca doriti sa faceti modificari in aplicatia depusa, insa DOAR 

INAINTE DE TERMENUL LIMITA (4 octombrie 2017, ora 13:00
– ora Romaniei), folositi butonul “MENU” din cadrul

aplicatiei si selectati optiunea “Reopen”.   

� Platforma va lua in considerare ultima varianta salvata inainte de 
termenul limita. 

� Platforma nu permite depunerea aplicatiei dupa termenul limita. 

� Puteti impartasi aplicatia si cu alti colegi/parteneri, apasand butonul
“SHARE APPLICATIONS” din cadrul sectiunii “Sharing”. Acestia vor
putea doar sa vizualizeze aplicatia, fara a putea edita continutul. 

� Persoanele cu care impartasiti aplicatia trebuie sa aiba un cont de EU 
LOGIN pentru a putea vizualiza continutul. ATENTIE: platforma nu 
trimite notificari catre persoanele pe care le invitati sa vizualizeze, 
trebuie sa ii anuntati ca le-ati oferit drepturi de vizualizare. 



Corpul European de Solidaritate (CES)

�Ce este?
�O noua initiativa a Uniunii Europene care le ofera tinerilor sansa de a face voluntariat sau de a se 
implica in proiecte in propria tara sau in strainatate pentru a ajuta comunităţi și oameni din toată 
Europa

�Ce urmareste?
�Sa construiasca o societate mai inclusiva, sa sprijine persoanele vulnerabile si sa caute 
solutii la provocarile cu care se confrunta comunitatile

�Pentru a face parte din CES trebuie:�Pentru a face parte din CES trebuie:
�sa se inscrie in misiunea CES si sa ii respecte principiile (ex.: Incluziune; Primirea si integrarea 
refugiatilor si migrantilor; Cetatenie si participare democratica; Prevenirea dezastrelor si 
reconstructia zonelor afectate; Mediu si protectia naturii; Sanatate si bunastare; Educatie si formare, 
Ocuparea fortei de munca si antreprenoriat; Creativitate si cultura; Sport
(https://europa.eu/youth/solidarity_en )

�Participanti eligibili:
�Tineri cu varste intre 17 si 30 de ani, insa varsta minima eligibila pentru participare este 18 ani
�rezidenti legali in statele membre UE si in urmatoarele tari: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 
Turcia, fosta Republica Iugoslava a Macedoniei

�Sunt eligibile doar stagiile pe termen lung (2luni – 12 luni)



Corpul European de Solidaritate (CES)

�Cum se acceseaza?
�Tinerii se incriu in baza de date electronica https://europa.eu/youth/solidarity_en
�Organizatiile au acces in baza acreditarii (doar SEV termen lung: 2 luni – 12 
luni) la  Sistemul Suport pentru Administrare si Plasare (PASS) 

�Recrutarea voluntarilor pentru SEV termen lung prin intermediul 
bazei de date CES este o prioritate pentru proiectele ce se incriu in 
misiunea si principiile CES, fiind si un criteriu de analiza in 
evaluarea calitativa la sectiunea ”Calitatea design-ului si implementarii 
proiectului”. 



Proiecte Strategice de Voluntariat (I)

� o noua schema de finantare dedicata organizatiilor cu 
experienta in implementarea proiectelor din cadrul Serviciului 
European de Voluntariat. 

� permit organizaţiilor să deruleze proiecte SEV pe scară mai 
largă care să aducă beneficii participanţilor, organizaţiilor 
participante și altor parteneri asociaţi 

� genereaza un impact sistemic mai larg la nivel local, naţional 
sau internaţional, și sensibilizeaza publicul cu privire la 
valoarea voluntariatului. 

� utilizeaza în mod strategic activităţile SEV standard pentru a 
rezolva o problemă identificată la nivel local, regional, 
naţional și/sau european, în conformitate cu priorităţile 
Programului Erasmus+. 



Proiecte Strategice de Voluntariat (II)

�Pot să includă şi organizarea unor activătăŃi complementare 
relevante pentru atingerea obiectivelor strategice prevăzute în proiect 
şi consolidarea impactului sistemic:  observare directă la locul de 
muncă (job-shadowing),întâlniri, ateliere de lucru, conferinţe, 
seminare, cursuri de formare sau  activităŃi de coaching.

�Toate activităţile (inclusiv activităţile complementare) vor trebui să 
demonstreze conformitatea cu principiile și prevederile descrise în demonstreze conformitatea cu principiile și prevederile descrise în 
Ghidul Programului Erasmus+, inclusiv utilizarea unei varietăţi de 
metode informale și non-formale pentru a genera învăţarea, 
includerea unui spaţiu pentru participanţi să reflecteze asupra 
învăţării lor (în mod ideal, folosind Youthpass) și să încurajeze 
participarea activă, creativitatea și iniţiativa.



Proiecte Strategice de Voluntariat (III)

�Activităţile SEV trebuie  să demonstreze că sarcinile 
voluntarilor pot fi adaptate de tineri pentru a reflecta interesele și 
abilităţile acestora. Sarcinile administrative, cele de rutină, 
manuale și repetitive trebuie să fie reduse la minim.

�ActivităŃile principale într-un proiect strategic de SEV sunt 
activităŃile standard de voluntariat, iar calitatea proiectului activităŃile standard de voluntariat, iar calitatea proiectului 
trebuie să reflecte acest lucru. 

�ActivităŃile complementare sunt opŃionale şi detalii referitoare 
la aceste activităŃi vor fi descrise în sectiunea G.2 din formularul 
de candidatură.



Aspecte de eligibilitate importante (I)

• O organizaŃie poate depune un singur proiect strategic SEV pe an per 
apel. 

• Durata proiect: 12-36 luni, dar nu mai tarziu de 31.08.2020

• Data start proiect :01 februarie 2018 -31.05.2018

• Activitati eligibile:

Stagii de voluntariat – de lunga durata , de la 2-12 luniStagii de voluntariat – de lunga durata , de la 2-12 luni

- de scurta durata pentru grupuri de voluntari (cel
putin 10 voluntari) sau in care cel putin jumatate dintre voluntari sunt
in categoria celor cu oportunitati reduse,  de la 2 saptamani la 59 
zile,

• Participanti eligibili: tineri intre 17-30 de ani , rezidenti legali in tara de 
trimitere. 

• Voluntarii pot participa intr-un singur serviciu SEV de lunga durata



Aspecte de eligibilitate importante (II)

• Grupurile informale de tineri nu pot fi implicate in proiecte strategice 
de voluntariat

• Acreditare:
– Organizaţia solicitantă trebuie să aibă sediul în Romania și trebuie să deţină o 

acreditare validă pentru coordonare la momentul depunerii cererii și trebuie să fie acreditare validă pentru coordonare la momentul depunerii cererii și trebuie să fie 
valabilă pe toată durata proiectului. 

– În cazul în care acreditarea dvs. sau oricare dintre acreditările partenerilor dvs. 
expiră pe parcursul proiectului, oricare activitate SEV care nu este acoperita de 
datele de acreditare poate fi considerata neeligibila de către Agenţia Naţională si 
costurile solicitate invalidate.

• Asiguraţi-vă că fiecare organizaţie care participă la proiectul dvs. 
deţine tipul corect de acreditare valabilă pentru rolul pe care îl va juca 
în proiect. Atunci când o organizaţie va întreprinde mai mult de un rol 
(de exemplu, coordonarea și găzduirea), trebuie să deţină acreditarea 
pentru fiecare tip de rol.



Elemente cheie in completarea formularului



Durata maxima 36 
luni, dar nu mai

tarziu de 31.08.2020

Data start proiect
01.02.2018-31.05.2018













In cazul selectarii voluntarilor
din Corpul European de 

Solidaritate se va descrie si se 
va selecta “Yes”. 

!!!Element de analiza calitativa







Dacă alegeți să răspundeți "Nu" la această întrebare, țara de origine, țara de destinație și distanța vor
deveni câmpuri inactive care nu necesită completare. În acest caz, în tabelul de activități veți codifica
numai numărul de voluntari pe care intenționați să îi implicați și durata activității (activităților). 
Finantarea va fi apoi calculată pe baza costurilor medii pe categorie de buget pe voluntar.

In secțiunea descriptiva, trebuie să descrieti pentru toate activitățile, contextul și obiectivele și 
să detaliati modul în care acestea vor contribui la îndeplinirea scopurilor și obiectivelor 

strategice ale proiectului, după cum a fost prezentat anterior în descrierea proiectului din 
secțiunea D. Descrieti de asemenea,potentiale sinergii cu mobilitatile SEV individiduale.



• Sunt optionale
• Se bazeaza pe costuri reale
• Au reguli de finantare specifice: costuri directe si max 7 % costuri

indirecte
• Grant maxim:80% din costurile directe + indirecte



Se genereaza automat in functie
de campurile completate in G1.
Ratele pentru Romania se
actualizeaza in momentul apasarii
butonului ”validate”.



Pentru activitatile ale 

caror detalii nu sunt

cunoscute, baremul de 

cost unitar folosit pentru 

diferite categorii bugetare

este o medie a 

baremurilor/voluntar

pentru fiecare dintre

categoriile bugetare.

În etapa raportului final (dacă proiectul este aprobat pentru finanțare), finantarea finală va fi
calculată pe baza fluxurilor exacte de voluntari raportate și a costurilor unitare asociate, astfel cum
sunt definite în Ghidul programului Erasmus+. Grantul initial acordat nu va putea fi suplimentat.













Aspecte importante

• Proiectul trebuie să includă minim 1 organizatie de găzduire și o organizaţie 
parteneră de trimitere, din care cel putin una este  infiintata legal in Romania 
(solicitantul)

• Asigurati-va de respectarea conditiilor specifice aplicabile SEV dar 
si celorlalte tipuri de activitati complementare din Apelul National:

Serviciul European de Voluntariat:

� asigurarea alocatiei de hrana lunara pentru voluntari, cu valoarea de minim 120 euro; � asigurarea alocatiei de hrana lunara pentru voluntari, cu valoarea de minim 120 euro; 

� asigurarea spatiilor de cazare adecvate (1- 2 voluntari/camera), dotarea si utilarea 
spatiilor de cazare cu mobilier si aparatura electrocasnica functionale si fara urme de 
deteriorare; 

� asigurarea transportului local sigur si eficient pentru voluntari, in acord cu criteriile de 
siguranta si protectie prevazute de Carta SEV; 

� asigurarea a cel putin unui mentor la fiecare 5 voluntari gazduiti.

• În cazul activităŃilor de tip SEV, finanŃarea aprobată va fi acordată astfel încât să nu se
depăşească numărul de voluntari aprobaŃi la momentul acordării acreditării SEV.

• Costurile acordate în regim de costuri „reale”, vor fi justificate la raport în baza 
documentelor financiare solicitate;

• Fiecare tip de cost va fi solicitat pe o linie separată, dedicată, şi nu pe categorii globale;



Elemente de calitate in 
proiectele de mobilitateproiectele de mobilitate
in domeniul tineretului



Criterii de analiza calitativa

Proiecte de 
mobilitate pentru 
tineri si lucrători de 
tineret (KA105)

Proiecte SEV 
strategice
(KA 135)

Relevanta 
proiectului

30 puncte 35 puncte

Calitatea design-
ului si 
implementarii 
proiectului

40 puncte 30 puncte

Impact si 
diseminare

30 puncte 35 puncte

Minim 60 de puncte/candidatura pentru a fi

luata in considerare pentru finantare

Minim 50% per criteriu



Criteriul de analiza ”Relevanta proiectului”

�este relevant pentru obiectivele si prioritatile Actiunii (inclusiv prioritati
europene in context national/prioritatilor orizontale);
� este relevant pentru nevoile si obiectivele organizatiilor participante si
ale participantilor (tineri, lucratori de tineret, voluntari);
�vizeaza tinerii cu oportunitati reduse, inclusiv refugiati, solicitanti de azil si
migranti;
�vizeaza promovarea diversitatii, a dialogului intercultural si inter-religios, valori
comune de libertate, toleranta si respectarea drepturilor omului, precum si alfabetizarea media,
gandirea critica si simtul de initiativa al tinerilor;
�vizeaza echiparea lucratorilor de tineret�vizeaza echiparea lucratorilor de tineret cu competente si metode necesare
pentru transferarea valorilor comune fundamentale ale societatii noastre, in special la tineri la
care aceste lucruri se obtin cu dificultate si prevenirea radicalizarii violente a tinerilor;
�produce rezultate ale invatarii de calitate ridicata pentru participanti;
�consolideaza capacitatile organizatiilor, inclusiv de a opera la nivel
international.

SUPLIMENTAR DOAR PENTRU PROIECTE SEV STRATEGICE:
�Intelegerea principiilor SEV (cf. Cartei SEV) si FOLOSIREA
STRATEGICA a acestei actiuni pentru a adresa una sau mai multe
PROVOCARI IDENTIFICATE, in acord cu prioritatile Programului;
�Daca sunt implicati parteneri asociati, includerea acestora in sarcini
relevante.



Cum ne asiguram ca un proiect este relevant?
• Proiectul corespunde obiectivelor actiunii (mobilitati tineret) si 

prioritatilor domeniului;
• Proiectul pleaca de la o analiza de nevoi reala in randul participantilor, 
organizatiilor partenere si comunitatilor;

• Obiectivele proiectului sunt corelate cu nevoile; sunt formulate SMART; 
sunt rezonabile ca numar; sunt usor de evaluat;

• Profilul participantilor este descris in mod corespunzator;
• Sunt inclusi participanti cu oportunitati reduse (doar la schimb de tineri• Sunt inclusi participanti cu oportunitati reduse (doar la schimb de tineri
si SEV); situatia lor este descrisa in mod corespunzator;

• Rezultatele invatarii sunt relevante pentru tematica proiectului; sunt
formulate in termeni de competente cheie;

• Proiectul promoveaza tolerenta, dialogul intercultural, valorile comune
europene;

• Proiectul este relevant pentru organizatiile partenere; va conduce la 
consolidarea capacitatii organizatiilor, inclusiv de a opera la nivel

international. 



Criteriul de analiza "Calitatea design-ului si 
implementarii proiectului” 

� Claritatea, completitudinea si calitatea tuturor fazelor propunerii de 
proiect (pregatirea, punerea in aplicare a activitatilor de mobilitate, si follow-
up)
�Concordanta dintre obiectivele proiectului si activitatile propuse
� Calitatea aranjamentelor practice si managementului 
proiectului 
�Calitatea pregatirii participantilor
�Calitatea metodelor non-formale, participative propuse si implicarea �Calitatea metodelor non-formale, participative propuse si implicarea 
activa a tinerilor la toate nivelurile in cadrul proiectului
�Calitatea aranjamentelor/acordurilor pentru recunoasterea si validarea 
rezultatelor invatarii participantilor (Youthpass) 
�Adecvarea masurilor pentru selectarea si / sau implicarea
participantilor in activitatile de mobilitate
�Activitati SEV in aria Corpului European de Solidaritate – folosirea bazei 
de date CES pentru selectarea voluntarilor 
�Activitati cu Ţari Partenere din vecinatatea UE – reprezentare echilibrata a 
Ţarilor Partenere si Ţarilor Programului.  
�Calitatea cooperarii si comunicarii intre organizatiile 
participante si cu alti factori interesati relevanti. 



Criteriul de analiza "Calitatea design-ului si 
implementarii proiectului” 

SUPLIMENTAR DOAR PENTRU PROIECTE SEV 
STRATEGICE: 

Claritatea, completitudinea si calitatea scopurilor strategice 
pentru folosirea SEV-ului, inclusiv a tuturor fazelor propunerii de 
proiect (pregatirea, punerea in aplicare a activitatilor de mobilitate, si 
follow-up);follow-up);

�Concordanta dintre obiectivele strategice ale proiectului si 
activitatile propuse;

�Experienta anterioara adecvata a aplicantului pentru a 
atinge obiectivele actiunii; 

�Calitatea planurilor in vederea selectarii si cooperarii cu 
partenerii. 



Cum asiguram calitatea design-ului si implementarii? (I)

Calitatea etapei de pregatire
• Aspectele practice sunt tratate detaliat si adecvat;

• Aranjamentele pentru pregatirea participantilor dpdv cultural, tematic, 

lingvistic sunt satisfacatoare;

• Exista prevederi privind managementul riscurilor;

• Participantii vor avea un rol activ in etapa de pregatire;

• Procesul de selectie al participantilor este clar, detaliat (inclusiv calendar, • Procesul de selectie al participantilor este clar, detaliat (inclusiv calendar, 

responsabili, instrumente etc.).

Calitatea programului de activitati si metodele non-formale aplicate
• Programul de activitati este clar, realist, echilbrat, in legatura cu obiectivele

proiectului si obiectivele de invatare;

• Metodele de lucru sunt adecvate, adaptate profilului si obiectivelor proiectului/ 

de invatare? Metodele incurajeaza participarea activa a participantilor;

• Exista sesiuni zilnice de reflectie asupra rezultatelor invatarii; prezentarea

certificatului Youthpass este in prima zi.



Cum asiguram calitatea design-ului si implementarii? (II)

Calitatea etapei de follow-up
• Va exista o evaluare finala in cadrul proiectului privind atingerea

obiectivelor proiectului, a obiectivelor de invatare si asteptarilor

participantilor si organizatiilor implicate.

Cooperarea si comunicarea cu partenerii si alte parti interesate
• Aspectele legate de managementul proiectului sunt clare si 

structurate (ex. impartire sarcini, acorduri cu partenerii etc.);

• Exista prevederi in vederea asigurarii calitatii in proiecte.



Criteriul de analiza “Impact si diseminare”

�Calitatea masurilor pentru evaluarea rezultatelor proiectului

�Impactul potential al proiectului asupra participantilor si 
organizatiilor participante in timpul si dupa durata de viata a 
proiectului

�Impactul potential al proiectului  in afara organizatiilor si 
persoanelor care participa direct la proiect, la nivel local, 
regional, national si / sau european

�Adecvarea si calitatea masurilor care vizeaza diseminarea 
rezultatelor proiectului in interiorul si in afara organizatiilor 
participante



Impact si diseminare
• Impactul asupra participantilor , organizatiilor participante si 

comunitatii este realist, masurabil, in acord cu nevoiele identificate si 
obiectivele proiectului;

• Sunt identificate alte parti interesate din comunitatea locala si 
alte grupuri tinta care pot functiona ca multiplicatori; 

• Este descris impactul la nivel national si european; 
• Exista prevederi in vederea evaluarii impactului; sunt prevazuti• Exista prevederi in vederea evaluarii impactului; sunt prevazuti
indicatori de masurare a impactului calitativi si cantitativi, precum si 

instrumente ce vor fi folosite;

• Exista prevederi adecvate privind asigurarea vizibilitatii finantarii
de catre UE prin intermediul Erasmus+;

• Exista un plan de diseminare clar, coerent; 
• Activitatile de diseminare sunt diversificate si relevante pentru 

obiectivele proiectului.



Foarte important!!!
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Pentru informatii suplimentare, expertii AN in 
domeniul tineretului va stau la dispozitie. 

☺☺☺☺

Datele noastre de contact le veti gasi pe site in 

BINE DE STIUT!

Datele noastre de contact le veti gasi pe site in 
sectiunea  contact 

(http://www.erasmusplus.ro/contact-an)

Mult succes! 



Transformăm România prin învățare!Transformăm România prin învățare!

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educaţiei si Formării Profesionale

www.anpcdefp.ro
www.erasmusplus.ro


