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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

LEONARDO DA VINCI 

Categoria 
acţiunii 

MOBILITATE 

Acţiunea Profesionişti în educaţie şi formare profesională în cadrul LEONARDO 
DA VINCI (VETPRO) 

Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Acţiunea urmăreşte sprijinirea mobilităţii transnaţionale a persoanelor care răspund de formarea 
profesională şi/sau resursele umane. 
 
Obiectivele generale ale acestei acţiuni de mobilitate din cadrul programului sectorial Leonardo 
da Vinci sunt: 

• Să sprijine participanţii în activităţile de formare şi continuare a formării pentru dobândirea şi 
utilizarea de cunoştinţe, deprinderi şi calificări care să le faciliteze dezvoltarea personală, 
posibilitatea de angajare şi de participare pe piaţa europeană a muncii. 

• Să sprijine îmbunătăţirile de calitate şi inovaţie din practicile, instituţiile şi sistemele de 
învăţământ şi formare profesională. 

 
Un proiect de mobilitate pentru profesioniştii din educaţie şi formare profesională se 
concentrează pe transferul, îmbunătăţirea şi actualizarea competenţelor şi/sau practicilor şi 
metodelor inovatoare din domeniul formării profesionale. Formatorii, profesorii sau alte persoane 
care răspund de formarea profesională vor face schimb de experienţă cu corespondenţii lor din 
alte ţări cu scopul de a învăţa unul de la altul. De asemenea, acesta poate acoperi învăţarea de 
către profesionişti a limbilor străine specializate/profesionale (VOLL). 
 
Participanţii individuali vor primi finanţarea numai în cadrul unui proiect de mobilitate 
organizat de o organizaţie coordonatoare. Ei nu pot solicita un grant direct de la Agenţiile 
Naţionale. 
În cadrul proiectului există colaborare între instituţiile şi/sau întreprinderile de formare. 
Responsabilităţile ce le revin şi nivelul de implicare în diferitele etape de implementare a 
activităţilor de mobilitate trebuie să fie clar definite, în special în cazul în care participă şi 
organizaţii intermediare. Calitatea acestora poate fi evaluată în baza performanţelor anterioare şi 
a satisfacţiei beneficiarilor şi a participanţilor în proiecte precedente. 
 
Candidaturile se depun la Agenţia Naţională a ţării de trimitere (ţara organizaţiei aplicante) şi pot 
să acopere numai mobilităţi în afara ţării respective, adică participanţi individuali rezidenţi 
şi/sau angajaţi în ţara în care s-a depus candidatura care se mută în altă ţară participantă. 
 
Beneficiarul grantului pentru proiect de mobilitate, în general instituţia coordonatoare, trebuie să 
se asigure că sunt respectate criterii de calitate precum : 

• Descrierea clară a obiectivelor, conţinutului şi duratei perioadei de formare în străinătate 
• Corelarea evidentă între necesităţile de formare ale participantului raportate la pregătirea sa 

profesională de bază şi conţinutul formării 
• Dacă este necesar, asigurarea pregătirii participantului 
• Validarea competenţelor dobândite de participant şi evaluarea rezultatului general în cadrul 

domeniului de formare profesional specific 
• Asigurarea aspectelor organizatorice ale mobilităţii 
• Asigurarea activităţilor de diseminare 

Cine poate beneficia Profesioniştii din educaţie şi formare profesională (cum ar fi profesorii, formatorii, personalul de 
formare profesională, consilierii, persoanele care răspund de instituţiile de formare, de 
planificarea formării, orientare profesională în întreprinderi, directorii de resurse umane din 
întreprinderi,…). 

Cine poate candida • Instituţiile sau organizaţiile care oferă oportunităţi de învăţare cuprinse în programul 
sectorial Leonardo da Vinci; 

• Asociaţiile şi reprezentanţii celor implicaţi în educaţia şi formarea profesională, inclusiv 
asociaţiile de formabili, părinţi şi profesori; 

• Întreprinderile, partenerii sociali şi alţi reprezentanţi ai vieţii active, inclusiv camerele de 
comerţ şi alte organizaţii comerciale; 

• Organisme care oferă servicii de orientare, consiliere şi informare legate de orice aspect al 
învăţării pe tot parcursul vieţii; 

• Organisme care răspund de sisteme şi politici referitoare la orice aspect legat de educaţia şi 
formarea profesională pe tot parcursul vieţii, la nivel local, regional şi naţional; 

• Organisme şi centre de cercetare care se ocupă cu probleme legate de învăţarea pe tot 
parcursul vieţii; 

• Instituţii de învăţământ superior; 
• Organizaţii non-profit, organizaţii de voluntariat, ONG-uri  

PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul general la propuneri 2011-2013 – Priorităţi 
strategice al LLP. Consultaţi şi site-ul Agenţiei Naţionale pentru priorităţile naţionale! 

CUM SE CANDIDEAZĂ Descentralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenţia Naţională a candidatului. 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale.  
Procedura de 
selecţie: 

NA1 
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4 februarie 2011 
 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă : 1 săptămână pentru plasament individual (trebuie să acopere 5 zile lucrătoare complete) 
Durata maximă: 6 săptămâni pentru plasament individual 
Comentariu privind 
durata 

Durata maximă a proiectului 2 ani 

DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid. 
Tabelul/Tabelele 
privind grantul: 

Tabelul 1a 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

Vezi site-ul AN 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Pentru participanţi: costuri de subzistenţă, transport, pregătire 
Pentru organizaţii: cheltuieli administrative 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi Capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ 
AL UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 
Reguli specifice de 
eligibilitate: 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. 
Mobilitatea are loc într-o ţară participantă la LLP în care participantul nu este rezident. 

Numărul minim de 
ţări: 

2 

Numărul minim de 
parteneri: 

2 

Comentariu privind 
participanţii: 

• Se va acorda prioritate pentru participarea unei persoane pentru prima dată. Participarea 
repetată trebuie justificată riguros (de exemplu, noi necesităţi, noi conţinuturi). 

• Participanţii trebuie să fie: 
- cetăţeni ai unei ţări participante în LLP; 
- cetăţeni ai altor ţări, angajaţi sau care locuiesc într-o ţară participantă, în condiţiile impuse 

de fiecare ţară participantă, ţinând cont de natura programului (vă rugăm să consultaţi 
site-ul Agenţiei Naţionale) 

1. Calitatea programului de lucru 
Obiectivele sunt clare, realiste şi răspund unei necesităţi relevante. Programul de lucru 
corespunde atingerii obiectivelor; el defineşte şi distribuie sarcinile/activităţile între parteneri în 
aşa fel încât se asigură calitatea experienţei dobândite de participanţi.  
2. Valoarea adăugată europeană  
Schimbul de experienţă cu corespondenţii europeni va oferi valoare adăugată evidentă 
participanţilor şi organizaţiilor lor. Se prevede utilizarea Europass. 
3. Conţinutul şi durata 
Programul acţiunii de mobilitate este clar şi rezonabil: durata este realistă şi corespunzătoare 
4. Impactul şi relevanţa 
Impactul aşteptat va fi valoros atât pentru beneficiari cât şi pentru domeniul respectiv de 
pregătire profesională din ţara de origine a participanţilor. 
5. Calitatea planului de valorizare (diseminarea şi exploatarea rezultatelor) 
Activităţile de diseminare şi exploatare prevăzute sunt relevante şi bine definite şi vor avea un 
impact pozitiv semnificativ asupra organizaţiilor beneficiarilor. 
 

Criterii de acordare a 
grantului 

 
PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

mai 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  mai 
Data probabilă a începerii acţiunii  iunie 


