
CONSFĂTUIREA MUNICIPALĂ 
A COORDONATORILOR DE PROGRAME ȘI 

PROIECTE EDUCAȚIONALE 
DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR 
DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

22 SEPTEMBRIE 2020



ORDINEA DE ZI

• 12.00 – 12.25 – Înregistrarea participanţilor; 

• 12.30 – 12.35 – Ionel PUȘCAȘ – Inspector Școlar General ISMB - Cuvânt de deschidere;

• 12.35 – 12.40 – Maria Ștefania MANEA – Inspector Școlar General Adjunct ISMB; 

• 12.45 – 13.00 – Marinica STOIAN – Inspector General MEC;

• 13.00 – 13.30 – Veronica SIMIONESCU – Expert parteneriate strategice: domeniul școlar,  

ANPCDEFP; 

• 13.30 – 13.45 – Ileana RACOVICEANU – coordonator European Language Label, ANPCDEFP; 

• 13.45 – 14.00 – Adina TATU – profesor metodist, CCD București; 

• 14.00 – 14.15 – Paloma PETRESCU – asistent team leader, proiect ROSE



ORDINEA DE ZI
• 14.15 – 14.25 – Loredana POPESCU – inspector școlar proiecte educaționale, ISMB (proiect

Erasmus +, KA1 VET ”Competențe sporite ale profesorilor din unitățile școlare IPT din București
pentru organizarea și realizarea stagiilor de pregătire practică ale elevilor”, nr. 2020-1-RO01-

KA102-079288)

• 14.25 – 14.45 – Florica STOICA – inspector școlar proiecte educaționale, ISMB

• 14.45 – 15.15 – Exemple și bune practici; diseminare proiecte Erasmus+:

a. prof. Corina IONESCU – Școala Gimnazială Specială Nr. 2 (”TEACH ME DIFFERENTLY”,

nr. 2019-1-AT01-KA229-051500_6)

b. prof. Gîrniceanu Cristina - Școala Prpfesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria”

(”Equalizing the chances of success in life of pre-university students

through a quality digital education - Q-Ed!,

nr. 2020-1-RO01-KA201-080061)

• 15.15 – 15.30 – Q & A ; Concluzii



OUG 144/2020

• OUG Nr. 144/24.08.2020, privind unele măsuri pentru alocarea de

fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții

de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020-

2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus sars-cov-2

- echipamente/dispozitive electronice esențiale pentru desfășurarea activității

didactice on-line, precum și a echipamentelor de protecție medicală,

dezinfectanți și containere mobile



HG 756/2020

• privind aprobarea programului național "educația în siguranță" și pentru alocarea unei

sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, prevăzut în bugetul de stat

pe anul 2020, pentru ministerul educației și cercetării

- în vederea achiziționării de materiale de protecție sanitară și dispozitive electronice

necesare asigurării activităților didactice în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de

stat, care va fi derulat de către ministerul educației și cercetării în anul 2020, prin

inspectoratele școlare județene/inspectoratul școlar al municipiului bucurești.



ACREDITARE ERASMUS+, 
PAȘAPORTUL CĂTRE DEZVOLTAREA
ORGANIZAȚIONALĂ
• Instrument pentru organizațiile din sectoarele educația adulților,

formarea profesională (VET) și educație școlară care doresc să se

implice în proiecte și activități de schimb și cooperarea transfrontalieră.

• organizațiile acreditate erasmus vor avea acces simplificat la

oportunitățile de finanțare în cadrul acțiunii cheie 1 în cadrul viitorului

program 2021-2027.



ACREDITARE ERASMUS+, PAȘAPORTUL CĂTRE
DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIONALĂ

• obținerea acreditării erasmus confirmă faptul că solicitantul a realizat un plan

de implementare a activităților de mobilitate de înaltă calitate ca parte a

efortului mai larg de dezvoltare și internaționalizare a organizației - planul

erasmus cheia solicitării de acreditare erasmus.

• organizațiile aplicante pot solicita o acreditare erasmus individuală pentru

organizația lor sau o acreditare erasmus pentru coordonatorii consorțiului de

mobilitate, nefiind cerută o experiență anterioară în programul erasmus+ 2014 –

2020

• termenul limită pentru depunerea candidaturii este 29.10.2020, ora 13.00 (ora

româniei).



PROGRAMUL DE EDUCAŢIE, BURSE, UCENICIE ŞI
ANTREPRENORIATUL TINERILOR - GRANTURI SEE

• Programul își propune să ajute la consolidarea relaţiile bilaterale

între românia şi statele donatoare prin intermediul proiectelor de

cooperare, a mobilităţilor, a producerii de rezultate comune, a

cunoaşterii şi înţelegerii reciproce.

• OBIECTIVELE GENERALE

- îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei educaţiei şi formării

- mobilitatea de învăţare a studenţilor şi a personalului din

învăţământul universitar între ţările donatoare şi ţările beneficiare

- cooperarea şi parteneriatele între educaţie şi piaţa muncii

- dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

• OBIECTIVELE SPECIFICE

- formarea şi educaţia în învăţământul

profesional și tehnic (inclusiv şcoli postliceale)

- mobilitatea studenţilor şi personalului din

învăţământul universitar

- incluziunea socială în învăţământul

preuniversitar

educaţia pentru democraţie şi cetăţenie

- îmbunătăţirea situaţiei populaţiei Roma.

www.eea4edu.ro

http://www.eea4edu.ro/


CORPUL EUROPEAN DE SOLIDARITATE

www.suntsolidar.eu

Proiectele ocupaționale

 durata 3-24  luni

 activități (excepție: pregătire,

monitorizare, evaluare, 

diseminare și exploatare de 

rezultate):

- locuri de muncă

- stagii de practică (traineeship)

 fără a fi obligatoriu, mai poate

include:

- vizită de planificare în avans

- activități complementare

Proiecte de voluntariat

 durata 3-24 de luni

 activități ( excepție: pregătire, 

monitorizare, evaluare, diseminare

și exploatare de rezultate):

- stagii de voluntariat

- echipe de voluntariat

 fără a fi obligatoriu, poate include:

- vizită de planificare în avans

- activități complementare

Proiecte de solidaritate

 durata 2-12 luni, 

 este implementat de tineri sub formă

de grupuri informale

 se desfășoară la nivel național (nu 

trebuie să aibă parteneriat trans-

național)

 tinerii au ocazia să încerce idei

inovatoare fiind în mod direct și activ

implicați în planificare, implementare, 

monitorizare și diseminare de 

rezultate

 foarte asemănătoare proiectelor de 

tip Inițiativele Tinerilor din fostul

program Tineret în Acțiune.

http://www.suntsolidar.eu/


SCIENCE IS WONDERFUL! 
2020 – FREE ONLINE 
SCIENCE EVENT FOR 
SCHOOLS AND THE 
PUBLIC

• expoziție online gratuită de știință care introduce școlile și

publicul larg în lumea cercetării și în cea mai uimitoare știință

• în perioada 22-24 septembrie 2020, 40 de echipe de 

cercetători finanțate de Uniunea Europeană își vor prezenta

proiectele publicului prin intermediul unei platforme online, 

unde vor putea să se întâlnească și să discute cu cercetătorii, 

să le pună întrebări, să efectueze propriile experimente

științifice

• jucați jocuri și participați la o serie de activități educaționale

online, în diferite limbi.

Zilele europene ale cercetării și 

inovării

https://research-innovation-days.ec.europa.eu/

https://research-innovation-days.ec.europa.eu/


#ERASMUSDAYS
• Cum se pot implica unitățile școlare?

-prin organizarea în oricare din zilele de 15, 16 și/sau 17 octombrie a unui eveniment care să

vorbească despre experiența Erasmus+, despre rezultatele și impactul proiectelor, despre dorința

de implicare viitoare în activități de învățare.

-pot fi abordate tematici actuale și de interes, precum: digitalizarea sau schimbările climatice.

-organizațiile pot fi vizibile pe harta europeană #erasmusdays, pot să își promoveze proiectele și

inițiativele, dar pot să își găsească și parteneri internaționali pentru inițiative comune.

https://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/idev/1772

https://www.facebook.com/hashtag/erasmusdays?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARAvSW3jVF6KnPYEc3LEtPmXKG15T4w-EaRzMy7_fbBGtPZ9Q_QmtbAOmz21m2cbMmqO3yft-Y22a-VVMdl42bnDe_zmDCF6eOCpgojKYtzi-UavHj2yVNdglztFTBQfUw4GB7a2fnG68ZIbK3zBccDTzXRnh1UQWtOb9EsSBh_myTsVZqx6Pzrz8FFCZJ5XQz9KI1z372uRrjX2TPjAbzF_vRzV4_-D9NeETT1WvIcI1ivkDvK0EG2Uuwtrwp6VnDtyjSTogicp-LJI2tx7x6-ZKwLbl4UAeCgTXf_DE-r9_PtSGwjqc_Yh_LyprrlDQU2x95SMrR5rjC4CwyHPQhFU9A&__tn__=*NK-R
https://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/idev/1772


Proiectul mobilitatea transnationala a elevilor derulat de catre Agentia Nationala din 
Polonia (Fundația pentru Dezvoltarea Sistemului Educațional – FRSE), in perioada 2018-
2023, finantat prin Fondul Social European. Prin acest proiect AN din Polonia isi
propune sa finanteze mobilitatile unui numar de 14000 de elevi polonezi.

Informatii proiect:

• grupurile de elevi, formate din 10-20 de copii, insotiti de cadre didactice, vor participa la cursurile organizate in scolile partenere, pentru o 

perioada de 1 sau 2 saptamani;

• se va acorda prioritate scolilor care nu au mai beneficiat de finantare prin programele gestionate de frse;

• varsta minima a elevilor care vor putea participa la proiect este de 11-12 ani (clasa a sasea);

• durata mobilitatilor se va inscrie intre 7 zile (cu minimum 5 zile de activitate) si 14 zile (cu minimum 10 zile de activitate si 2 zile de 

calatorie);

• proiectele vor avea o durata de 6 luni, in cazul proiectelor cu un flux de mobilitati, sau 12 luni, pentru proiectele in care se planifica mai

multe fluxuri;

• urmatorul termen limita pentru depunerea proiectelor va fi pe 30.11.2020;

• granturile se acorda in moneda nationala poloneza (pln);

• pentru scoala gazda sunt prevazuti 322 pln/grup de elevi/zi.

• principalele capitole bugetare sunt: transport, subzistenta, pregatire (lingvistica, culturala etc.), sprijin pentru scoala gazda, sprijin pentru

nevoi speciale, iar regulile de finantare sunt similare cu cele din erasmus+.



Proiectul Mobilitatea Transnationala a elevilor derulat de către Agentia
Națională Din Polonia (Fundația Pentru Dezvoltarea Sistemului Educațional
– FRSE)

• pentru colectarea datelor solicitate de catre an din polonia, am creat un formular pe care scolile 

care vor dori sa gazduiasca il pot completa:

https://docs.google.com/forms/d/17ooyvok6gaj09pam1cmjt5qwcfhli9adk1tlxl05guu/edit

• termen limita pentru exprimarea interesului scolilor prin completarea formularului este 

15 octombrie.

https://docs.google.com/forms/d/17OOYvOK6GAJ09Pam1cmjT5qwCfhLi9adK1tLxl05GUU/edit


LOREDANA VIORELA POPESCU

•loredana.popescu@ismb.ro

•Tel. 0722 334 734

FLORICA STOICA

•florica.stoica@ismb.ro

•Tel.  0726 245 436

Sectoarele 2, 3 și 5Sectoarele 1, 4 și 6

mailto:loredana.popescu@ismb.ro
mailto:florica.stoica@ismb.ro



