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RO-EDUCATION - Vizite pregătitoare 
 
 Finanțator:  Fonduri EEA 

 Solicitanți eligibili: instituții de învățământ superior (universități) acreditate din România, inspectorate școlare județene, centre de formare a cadrelor 
didactice , centre județene de resurse și asistență educațională din România, școli VET din România, orice entitate privată sau publică care are 
relevanță pentru sectorul educației, domeniul tineretului și formării, IMM-uri și alte organizații din lumea muncii pot participa ca parteneri la proiecte 
de cooperare în domeniul educației în învățământul superior și VET 

 Obiectivul programului: - Îmbunătățirea capitalului uman și a bazei de cunoștințe în România, - Îmbunătățirea calității și relevanței educației și formării 
în România la toate nivelurile educației - Mobilitate de învățare a elevilor din învățământul superior și mobilitatea personalului dintre țările donatoare 
și țările beneficiare - Cooperarea și parteneriatele dintre educație și lumea muncii - Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice - Îmbunătățirea 
incluziunea populației rome 

 Activități eligibile: Vizite care au ca obiectiv inițierea proiectelor care abordează oricare dintre prioritățile menționate mai jos: -Incluziune socială-
Educație pentru democrație și cetățenie-Îmbunătățirea incluziunii populației rome-Proiecte care prevăd sinergii cu programe: cercetare, dezvoltare de 
afaceri, inovare și IMM-uri, energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică. 

 Valoarea grantului:  Finanțarea minimă alocată pe proiect este de 425 euro, iar suma maximă alocată poate fi de 3860 euro. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: Aplicațiile pentru Vizite nu au un termen limită (dar se trimit nu mai târziu de 30.06.2022, ora 22.00); acestea vor fi trimise cu cel puțin 
4 săptămâni înainte de data la care urmează să înceapă vizita. 

 Informații suplimentare:  http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2017/11/Applicants-Guide-2017_EN.pdf 
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Programul de Schimburi de Studii CEEPUS 
 
 Finanțator:  Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) 

 Solicitanți eligibili: studenți, masteranzi și doctoranzi din țările CEEPUS (Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, 
Ungaria, Macedonia de Nord, Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Republica Slovacă și Slovenia) 

 Obiectivul programului: CEEPUS este o rețea universitară de mobilități cu tradiție în spațiul central european care finanțează mobilități ale studenților 
și cadrelor didactice. Bursele CEEPUS sunt acordate de către țara gazdă a mobilității, la nivelul național stabilit prin lege. 

 Activități eligibile: Tipuri de mobilitate: 1. Mobilitatea studenților pe semestru. Solicitanții sunt: studenți, masteranzi și doctoranzi. Durata: 1 semestru 
sau trimestru, 3 -5 luni. Cererile pot fi depuse în rețea sau ca freemover. 2. Mobilitate pe termen scurt a studenților. Solicitanți: studenți, masteranzi 
sau doctoranzi. Durata: 1-2 luni. Cererile pot fi depuse în rețea sau ca freemover. 3. Excursie de grup pe termen scurt. Solicitanții sunt: studenți, 
masteranzi și doctoranzi. Durata: 3-5 zile. Se poate aplica numai în rețea. 

 Valoarea grantului: Bursa este acordată solicitantului câștigător de țara gazdă, a cărei valoare variază de la o țară la alta. Puteți afla mai multe despre 
sumele curente pe site-ul web al oficiului central CEEPUS (www.ceepus.info) făcând clic pe steagurile naționale individuale. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: Termenul limită pentru depunerea cererilor de mobilitate a studenților este următorul în fiecare an: Mobilitate în rețea pentru 
semestrul de toamnă: 15 iunie. Mobilitate în rețea pentru semestrul de primăvară: 31 octombrie. Ca freemover pentru semestrul de primăvară: 30 
noiembrie. Ca freemover pentru semestrul  de toamnă: conform apelurilor individuale publicate. 

 Informații suplimentare:  http://www.ceepus.info/ 
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Proiecte de cooperare în învăţământul universitar 
 
 Finanțator:  Mecanismul financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Instituţii de învăţământ universitar (universităţi) din România acreditate, care deţin o Cartă Erasmus pentru Învăţământul 
Universitar (ECHE) 

 Obiectivul programului: Obiectivul principal al proiectelor de cooperare în învăţământul universitar îl reprezintă modernizarea / innovarea 
curriculumului, schimbul de bune practici în ceea ce priveste metodele de predare şi organizarea de mobilitati de scurtă durată pentru studenţi şi 
cadrele didactice 

 Activități eligibile: Domenii de sprijin: − Cooperare şi parteneriate între educaţie şi lumea muncii − Mobilităţi de învăţare de scurtă durată a studenţilor 
şi a personalului între Statele Donatoare şi Statele Beneficiare − Îmbunătățirea calității și relevanței educației și formării − Dezvoltarea profesională a 
cadrelor didactice. Tipuri de proiecte care vor fi finanţate: Proiecte de Cooperare Strategică; Proiecte de Cooperare de mici dimensiuni. 

 Valoarea grantului: Între 20.000 și 200.000 euro 

 Contribuția beneficiarului: 0 

 Termen limită:  25.10.2021 ora 13:00 

 Informații suplimentare:  https://www.eea4edu.ro/apel_he2021/ 
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Apel la propuneri de proiecte de mobilitate în învăţământul superior 
 
 Finanțator:  Mecanismul financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Instituţii de învăţământ universitar (universităţi) din România acreditate, care deţin o Cartă Erasmus pentru Învăţământul 
Universitar (ECHE) 

 Obiectivul programului: Stimularea mobilităţii de învăţare a studenţilor şi a personalului între România şi Statele Donatoare. Cooperare şi parteneriate 
între educaţie şi lumea muncii 

 Activități eligibile: Îmbunătățirea abilităților și competențelor studentilor si personalului in invatamantul universitar prin facilitarea mobilitatilor de 
învăţare în învăţământul universitar (studenţi şi personal) între Statele Beneficiare şi Statele Donatoare. 

 Valoarea grantului: Grantul minim alocat pentru un proiect este de 1500 Euro, iar grantul maxim alocat este de 500,000 Euro. 

 Contribuția beneficiarului: 0 

 Termen limită:  25.10.2021 ora 13:00 

 Informații suplimentare:  https://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2021/07/APEL_MOB_HE_RO_2021.pdf 



    Apeluri de proiecte ÎNVĂȚĂMÂNT 

7 7 

Proiecte de cooperare și mobilități în domeniul învățământului profesional și tehnic 
  
 Finanțator:  Mecanismul Financiar SEE: Programul de Educație, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România 

 Solicitanți eligibili: unităţi de învăţământ din Învăţământul Profesional şi Tehnic;  

 Obiectivul programului: Obiectivul general al Programului - de a dezvolta capitalul uman şi de a consolida cunoştinţele de bază acumulate în România 
- se materializează în domeniul educației și formării profesionale (ÎPT) prin proiecte care vizează îmbunătățirea calității învățării elevilor din România 
prin practică la locul de muncă 

 Activități eligibile: Activități care întăresc cooperarea și crearea de rețele între instituțiile partenere din România și instituția gazdă a Statului Donator 
sau a unui Stat Beneficiar al programului; Testarea și/sau implementarea practicilor inovatoare în domeniul învățării bazate pe muncă;  Elaborarea, 
testarea și utilizarea unor documente și instrumente mai bune pentru îmbunătățirea învățării bazată pe muncă a elevilor; Activități care facilitează 
validarea şi recunoașterea cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor dobândite prin învățarea bazată pe muncă; Activități de sprijinire a elevilor cu 
dizabilități/nevoi speciale pentru a finaliza ciclurile de învățământ și pentru a facilita tranziția acestora pe piața forței de muncă; Activități dedicate unei 
mai bune pregătiri a profesioniștilor pentru punerea în practică a principiilor echității, diversității și includerii în comportamentul lor față de elevi; Vizita 
de studiu - Activitate de mobilitate (obligatorie ) în timpul căreia pot fi organizate: prezentari ale sistemelor si strategiilor ÎPT/ VET din ambele tari, 
ateliere de lucru, vizite (obligatorii) la companii din DS sau din Statele Beneficiare ale programului care organizează stagii de practică pentru elevi, 
dezbateri cu stakeholders relevanti, job shadowing, analiza documentelor.  

 Valoarea grantului: Minimum 24.000 euro și maximum 35.000 euro 

 Contribuția beneficiarului: 0 

 Termen limită:  1 februarie 2022, ora 13.00.  

 Informații suplimentare:  https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27156/un-nou-apel-dedicat-proiectelor-din-domeniul-invatamantului-profesional-
si-tehnic-finantari-de-pana-la-35-000-euro ; https://www.eea4edu.ro/apel_vet2019/ 
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Proiecte naționale în domeniul învățământului profesional și tehnic 
  
 Finanțator:  Mecanismul Financiar SEE: Programul de Educație, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România 

 Solicitanți eligibili:  instituții publice cu responsabilități la nivel național, regional sau județean în domeniul ÎPT. 

 Obiectivul programului: Obiectivul general al Programului - de a dezvolta capitalul uman şi de a consolida cunoştinţele de bază acumulate în România 
- se materializează în domeniul educației și formării profesionale (ÎPT) prin proiecte care vizează îmbunătățirea calității învățării elevilor din România 
prin practică la locul de muncă 

 Activități eligibile: Planificarea, organizarea și derularea a 1-2 evenimente de tipul: sesiuni de informare/ formare pentru persoane cu responsabilități 
în domeniul ÎPT la nivel național, regional, județean, local, profesori din ÎPT care predau discipline VET, tutori de practică ai agenților economici, 
reprezentanți ai unităților de învățământ din ÎPT, ai agenților economici și ai partenerilor sociali; ateliere de lucru pentru: o elaborarea, testarea și 
utilizarea unor documente și instrumente mai bune pentru îmbunătățirea învățării bazată pe muncă a elevilor (Standarde de pregătire profesională, 
Acorduri de parteneriat, Acorduri de învățare, Planuri de școlarizare); o elaborarea de metodologii și instrumente necesare validării și recunoașterii 
cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor dobândite de elevii din ÎPT prin învățarea bazată pe muncă; activități dedicate unei mai bune pregătiri a 
profesioniștilor (cadre didactice care predau discipline de specialitate și tutori din domeniul ÎPT) pentru punerea în practică a principiilor echității, 
diversității și includerii în comportamentul lor față de elevi. Durata unui eveniment este de minimum 2 și maximum 3 zile de activitate. Diseminarea și 
exploatarea rezultatelor și produselor obținute/realizate în eveniment/ evenimente.  

 Valoarea grantului: Minimum 24.000 euro și maximum 35.000 euro 

 Contribuția beneficiarului: 0 

 Termen limită:  15 februarie 2022, ora 13.00 

 Informații suplimentare:  https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27156/un-nou-apel-dedicat-proiectelor-din-domeniul-invatamantului-profesional-
si-tehnic-finantari-de-pana-la-35-000-euro; https://www.eea4edu.ro/apel_vet2019/ 
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Proiecte în domeniul învăţământului preuniversitar 
  
 Finanțator:  Mecanismul Financiar SEE: Programul de Educație, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România 

 Solicitanți eligibili:  Inspectoratele Şcolare Judeţene (ISJ), Casele Corpului Didactic (CCD) şi Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
(CJRAE) din Romania. Acestea vor aplica pentru experţii lor educaţionali: inspectorii şcolari, formatorii de profesori şi consilierii. 

 Obiectivul programului: Dezvoltarea capitalului uman şi a bazei de cunoştinţe în România 

 Activități eligibile: mobilităţi de învăţare între România şi statele donatoare, pentru experţi educaţionali (inspectori şcolari, formatori de profesori, 
consilieri).  În învăţământul preuniversitar, proiectele constau în activităţi de învăţare (mobilităţi) pentru experţii educaţionali care lucrează în instituţii 
de învăţământ, responsabile de susţinerea creşterii calităţii educaţiei în şcoli. In cazul in care mobilitatea fizică nu va fi posibilă până la sfârșitul 
proiectului din cauza pandemiei Covid -19, pot fi derulate activități virtuale. Priorităţi: activităţile de învăţare focalizate asupra: democraţiei, cetăţeniei, 
educaţiei pentru drepturile omului şi incluziunii sociale vor primi puncte bonus în cadrul procesului de evaluare. Punctele de prioritate nu vor fi 
acordate decat in cazul in care proiectul a obtinut punctajul minim.  

 Valoarea grantului: Grantul minim alocat unui project este de 1 500 EURO, iar grantul maxim alocat este de 27 000 EURO. 

 Contribuția beneficiarului: 0 

 Termen limită:  03.12.2021, ora 13.00 

 Informații suplimentare:  https://www.eea4edu.ro/apel_se2019/ 
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Apel la propuneri de proiecte care vizează incluziunea copiilor romi în şcoală 
  
 Finanțator:  Mecanismul Financiar SEE: Programul de Educație, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România 

 Solicitanți eligibili:  Organizaţiile neguvernamentale (ONGuri) si instituţiile publice din România, inclusiv universitățile acreditate, care deţin o Cartă 
Erasmus pentru Învăţământul Universitar (ECHE), din România active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală. Acestea pot candida numai în 
numele unui consorţiu. Partenerii eligibili în consorțiu: școli românești in care sunt înscriși minimum 20% copii romi fiecare.  

 Obiectivul programului: Creșterea capacității instituționale a școlilor de a asigura o incluziune efectivă a copiilor romi.  

 Activități eligibile: (1) Formarea profesorilor care lucrează cu copii romi, în domenii precum: predarea centrată pe copil, şcoala incluzivă şi predarea 
într-un mediu multicultural; (2) Elaborarea de noi curriculumuri referitoare la un mediu incluziv şi multicultural; (3) Activităţi comune de 
învăţare/conştientizare privind antidiscriminarea, organizate pentru părinţii romi şi neromi; (4) Activităţi comune de conştientizare privind incluziunea, 
organizate pentru elevii romi şi neromi. În domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală, proiectele sunt numai naţionale. Acestea trebuie să fie depuse şi 
implementate în consorţii compuse dintr-un coordonator român şi 5 – 6 şcoli , cu minimum 20% copii romi înscrişi fiecare. 

 Valoarea grantului: Grantul minim alocat unui project este de 60 000 euro iar grantul maxim alocat este de 250.000 euro. 

 Contribuția beneficiarului: 0 

 Termen limită:  03.12.2021, ora 13.00 

 Informații suplimentare:  https://www.eea4edu.ro/apel_roma2019/ 
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Oferte și resurse curriculare îmbunătățite în vederea predării limbii române preșcolarilor și elevilor 
aparținând minorităților naționale din învățământul preuniversitar obligatoriu (apel non-competitiv ) 
  
 Finanțator:  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 , Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.3&6.5&6.6. 

 Solicitanți eligibili:  Agenții, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea ME şi alte organisme publice cu atribuții în domeniul educației şi 
formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar. 

 Obiectivul programului:  Creșterea ratei de participare în învățământul primar și secundar și prin dezvoltarea unor măsuri integrate de prevenție; Ofertă 
curriculară optimizată şi atractivă în învățământul primar, secundar, centrată pe formarea de competențe cheie, inclusiv pentru categoriile dezavantajate de 
copii în scopul prevenirii PTS și pe utilizarea de soluții digitale/de tip TIC în procesul de predare; Competențe îmbunătățite ale personalului didactic din 
învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive. 

 Activități eligibile:  Reformarea/validarea curriculumului național școlar obligatoriu în vederea orientării pe formarea de competențe cheie şi pe nevoile de 
dezvoltare ale elevilor aparținând minorităților naționale din învățământul primar și secundar, inclusiv prin utilizarea de soluții digitale/de tip TIC;  
Dezvoltarea ofertelor curriculare la decizia școlii (CDȘ) care sprijină achiziția competențelor cheie ale elevilor aparținând minorităților naționale din 
învățământul obligatoriu;  Elaborarea de materiale didactice care sprijină implementarea curriculumului revizuit (ghiduri, resurse educaționale pentru elevi 
aparținând minorităților naționale și cadre didactice), în special cele de tipul resurselor educaționale deschise; Realizarea de studii tematice privind aplicarea 
curriculumului revizuit și achizițiile competențelor cheie cu focalizare pe copiii și tinerii aparținând minorităților naționale, inclusiv care provin din medii 
dezavantajate socio-economic, din mediul rural și copii/tineri cu dizabilități. 

 Valoarea grantului: Conform ghidului, se va selecta un singur proiect cu valoare maximă eligibilă de 10.000.000 euro. 

 Contribuția beneficiarului: 0 

 Termen limită:  29 octombrie 2021, ora 16.00 

 Informații suplimentare:  https://www.finantare.ro/pocu-ghidul-oferte-si-resurse-curriculare-imbunatatite-in-vederea-predarii-limbii-romane-prescolarilor-
si-elevilor-apartinand-minoritatilor-nationale-din-invatamantul-preuniversitar-obligato.html 


