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CERERE DE PROPUNERI ‐ EAC/A03/2014 

Carta Erasmus+ pentru mobilitate în educație și formare profesională pentru 
perioada 2015‐2020 

Partea I 
 

1. Introducere, context și obiective 
 
Prezenta  cerere  de  propuneri  specifică  este  lansată  pe  baza  Regulamentului 
(UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 
2013 de  instituire a acțiunii  „Erasmus +”: Programul Uniunii pentru educație, 
formare,  tineret  și  sport  și  de  abrogare  a  Deciziilor  nr.  1719/2006/CE,  nr. 
1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE. (Text cu relevanță pentru SEE) 

Unul  dintre  obiectivele  programului  este  de  a  crește  numărul  proiectelor  de 
mobilitate de calitate în domeniul educației și formării profesionale (VET) și de 
a sprijini internaționalizarea organizațiilor din domeniul VET.  

Programul de  lucru al Erasmus + pentru anul 2014  [C(2013)8193] adoptat de 
Comisie și de Comitetul de program prevede o „Cartă pentru mobilitate în VET” 
pentru acreditarea organismelor cu o experiență solidă în organizarea cu succes 
a unei mobilități de înaltă calitate pentru cursanții (formabili din sistemul VET) 
și personalul din domeniul VET.  

Carta Erasmus+ pentru mobilitate  în VET are ca scop  încurajarea organizațiilor 
care  au  avut  rezultate  de  calitate  dovedită  în  ceea  ce  privește  organizarea 
mobilității  în  VET  pentru  cursanți  și  personal  de  a  continua  dezvoltarea 
propriilor  strategii  internaționale,  dându‐le  posibilitatea  de  a  depune  cereri 
prin  intermediul  unei  proceduri  simplificate.  Astfel,  aceasta  vizează 
simplificarea procedurilor prin care organizațiile de trimitere solicită finanțare, 
organizează  mobilitatea  pentru  cursanți  și  personal  și  întocmesc  rapoarte 
referitoare  la  activitățile  pe  care  le  desfășoară,  urmărind  totodată 
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recompensarea,  promovarea  și  dezvoltarea  în  continuare  a  calității  în 
mobilitate. 

Internaționalizarea  nu  înseamnă  numai  aprofundarea  învățării  în  străinătate 
prin  integrarea  unor  activități  de  mobilitate  în  programele  de  studiu,  ci  și 
dezvoltarea  unor  abordări  internaționale  la  nivelul  întregii  organizații  de 
trimitere, de exemplu prin cooperarea  în rețea cu organisme din alte țări, prin 
promovarea  învățării  limbilor  străine  și  prin  încercarea  de  a  depăși  limita 
abordărilor naționale în materie de VET. 

Organizațiile  de  trimitere  și  consorțiile  nationale  care  dețin  carta  vor  fi 
promovate în mediile de comunicare din cadrul Programului Erasmus+,  pentru 
a  spori  vizibilitatea  acestora  pentru  companiile  din  Europa,  ca  fiind  surse  de 
stagiari ce provin dintr‐un mediu organizațional de calitate.  

Pentru mai multe  detalii,  se  va  consulta  anexa  procedurală  care  face  parte 
integrantă din prezenta cerere de propuneri. 

Ar  trebui  avut  în  vedere  faptul  că mobilitatea  în  VET  în  cadrul  Programului 
Erasmus + este deschisă, de asemenea, noilor organisme și instituțiilor mai mici 
și,  de  altfel,  și  altor  organisme  candidate  care  pot  să  nu  dorească  să  fie 
acreditate, dar care ar dori  totuși să participe  la mobilitatea  transnațională  în 
domeniul VET. Aceste organizații ar trebui să depună cereri de finanțare pentru 
proiecte  de  mobilitate  în  maniera  obișnuită,  prin  intermediul  cererii  de 
propuneri anuale Erasmus +.  

Standardele de calitate (conform Cartei europene de calitate și angajamentului 
privind  calitatea  VET)  trebuie  respectate  de  organizațiile  care  dețin  Carta 
pentru mobilitate  în VET și urmează a fi monitorizate de Agenția Națională pe 
durata  desfășurării  programului.  Neîndeplinirea  criteriilor  de  selecție  ale 
cererilor  anuale  din  cadrul  Programului  Erasmus+  (de  exemplu,  verificarea 
capacității  financiare  și  a  capacității  operaționale)  va  conduce  la  retragerea 
cartei de către Agenția Națională. De asemenea, agențiile naționale au dreptul 
deplin de a retrage carta  în cazul unei calități necorespunzătoare a mobilității, 
al unei gestiuni financiare deficitare, al unor cifre scăzute ale mobilității, în caz 
de fraudă sau în cazul unei scăderi a interesului în ceea ce privește strategia de 
internaționalizare.  

2 | P a g i n a  



Carta pentru mobilitate în VET se acordă pentru întreaga durată a Programului 
Erasmus+ și, astfel cum este descris mai sus, este supusă monitorizării.  

 
 

2. Candidați eligibili și criterii de eligibilitate 
 
Organizațiile  publice  sau  private  care  desfășoară  activități  în  domeniul 
educației  și  formării  profesionale,  inclusiv  consorțiile,  stabilite  în  una  dintre 
următoarele țări pot solicita o cartă pentru mobilitate în VET:  

— statele membre ale Uniunii Europene; 

— țările AELS‐SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei și Turcia.  

Un consorțiu este definit ca un grup alcătuit din cel puțin 3 organizații stabilite 
în  aceeași  țară  care  desfășoară  activități  în  domeniul  VET.  Obiectivul 
consorțiilor pentru mobilitate este acela de a  facilita organizarea de activități 
de  mobilitate  și  de  a  oferi  valoare  adăugată  în  ceea  ce  privește  calitatea 
activităților în raport cu ceea ce ar putea să furnizeze în mod individual fiecare 
instituție  de  trimitere  din  domeniul  VET  (de  exemplu,  o  școală  VET). 
Organizațiile membre  ale  unui  consorțiu  pentru mobilitate  în VET  trebuie  să 
pună în comun sau să partajeze servicii legate de organizarea mobilității și să își 
dezvolte împreună internaționalizarea prin cooperare reciprocă și prin schimbul 
de  contacte.  Activitățile  comune  includ,  în  general,  perspective  strategice 
comune,  activități  comune  de  gestionare  administrativă,  contractuală  și 
financiară  a  mobilității,  procese  comune  de  selecție  și/sau  pregătire  și 
îndrumare  a  participanților,  precum  și,  dacă  este  cazul,  un  punct  centralizat 
pentru  găsirea  întreprinderilor  și  pentru  corelarea  întreprinderilor  și  a 
participanților.  

 
Pentru a fi eligibil, candidatul sau consorțiul trebuie să fi finalizat cu succes un 
anumit  număr  de  proiecte  de  mobilitate  Leonardo  da  Vinci  în  cadrul 
Programului de învățare pe tot parcursul vieții 2007‐2013. Pentru a vedea care 
sunt  criteriile minime de performanță  anterioară pentru  fiecare  țară,  trebuie 
consultat tabelul referitor la pragurile de performanță anterioară de la paginile 
7 și 8 din prezentul document.  
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Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să fie organizații care desfășoară activități 
în  domeniul  educației  și  formării  profesionale,  precum  școli  /institute/centre 
profesionale  din  învățământul  preuniversitar,  şcoli  postliceale,  întreprinderi 
(mici,  medii,  mari,  publice  sau  private)  care  asigură  cursuri  de  formare 
profesională  la  locul  de muncă  inclusiv  stagii  de  ucenicie,  parteneri  sociali, 
precum  camere  de  comerț,  asociații  profesionale  și  sindicate,  institute  de 
cercetare,  fundații,  organizații  fără  scop  lucrativ,  ONG‐uri  și  organisme  care 
oferă îndrumare și consiliere în carieră.  
 

Unui consorțiu alcătuit din organizații din domeniul VET  i se poate acorda, de 
asemenea, o cartă pentru mobilitate  în VET, cu condiția ca fiecare organizație 
să  dețină  o  experiență  solidă  în materie  de mobilitate  în  VET  acumulată  în 
cadrul Programului de învățare pe tot parcursul vieții. Pentru a vedea care sunt 
criteriile  minime  de  performanță  anterioară  pentru  fiecare  țară,  trebuie 
consultat tabelul referitor la pragurile de performanță anterioară de la paginile 
7 și 8 din prezentul document. 
 
 

 

Criterii de eligibilitate 

 

‐  Organizațiile  participante  sunt  stabilite  într‐o  țară  inclusă  în  Programul 
Erasmus+; 

‐  Organizațiile  participante  desfășoară  activități  în  domeniul  educației  și 
formării profesionale; 

‐ Organizațiile participante au realizat cu succes un anumit număr de proiecte 
de mobilitate Leonardo da Vinci (VET) finanțate în baza Programului de învățare 
pe  tot  parcursul  vieții.  Pentru  a  vedea  care  sunt  criteriile  minime  de 
performanță anterioară pentru  fiecare  țară, trebuie consultat tabelul referitor 
la  pragurile  de  performanță  anterioară  de  la  paginile  7  și  8  din  prezentul 
document;  

‐  Toți  membrii  din  cadrul  oricărui  consorțiu  național  din  formularul  de 
candidatură sunt din aceeași țară ca și candidatul principal; 

‐ În cazul unui consorțiu, numărul de membri ai unui consorțiu național este de 
cel puțin 3; 

‐ Candidatura se depune utilizând formularul electronic oficial de candidatură;  
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‐  Formularul  de  candidatură  se  completează  integral,  inclusiv  anexele,  dacă 
este necesar; 

‐  Formularul de  candidatură  se  completează  în una dintre  limbile oficiale ale 
UE, cu excepția candidaturilor depuse la agențiile naționale din țările AELS/SEE 
și din țările candidate. Aceste candidaturi pot fi redactate  în  limba națională a 
candidatului;  

‐  Candidatura  se  depune  la  agenția  națională  din  țara  în  care  este  stabilită 
organizația candidată; 

‐ Candidatura se depune înainte de termenul‐limită de depunere.  

 
 

3. Termenul‐limită de depunere a candidaturilor și data indicativă a publicării 
rezultatelor selecției 
 

Termenul‐limită de depunere a candidaturilor în ceea ce privește Carta pentru 
mobilitate în VET este 22 septembrie 2014, ora 12.00 CET.  
Data publicării rezultatelor selecției va fi cel mai târziu 1 decembrie 2014.  
 
 
 
 
 
4. Calendar 
 
Termenul‐limită de  depunere  a  candidaturilor  va  fi  luni  22  septembrie  2014, 
ora 12.00 CET. 

Evaluarea candidaturilor va avea loc până la sfârșitul lunii noiembrie. Candidații 
vor  fi  informați  cu  privire  la  acordarea  sau  neacordarea  cartei  până  la  1 
decembrie 2014 cel târziu pentru a‐și putea pregăti cererile de finanțare pentru 
mobilitate în VET în cadrul cererii de propuneri Erasmus + 2015. 

 

Etape  Data și ora sau 
perioada indicativă  

Publicarea cererii de propuneri  mai 2014 

Termenul‐limită pentru depunerea candidaturilor  22.9.2014 ora 12.00 CET 
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Perioada de evaluare  22.9.2014‐28.11.2014 

Informarea candidaților și acordarea Cartei pentru 
mobilitate în VET, până cel târziu la 

1 decembrie 2014 

   

   

A se avea  în vedere faptul că acordarea cartei nu reprezintă  în sine acordarea 
unei  finanțări.  Deținătorilor  cartei  li  se  reamintește  că,  pentru  a  obține 
finanțare,  trebuie  în  continuare  să  depună  cereri  în  cadrul  cererilor  de 
propuneri  anuale  Erasmus  +  generale.  Deținătorii  cartei  vor  beneficia  de  o 
procedură simplificată de depunere a cererilor de finanțare și de transmitere a 
rapoartelor.  

 

5. Criterii de excludere  

Scopul  criteriilor  de  excludere  este  de  a  elimina  de  la  participare  și  de  la 
acordarea  cartei  candidații  aflați  în  situații  care pot da naștere  la  îndoieli  cu 
privire  la existența  lor viitoare  și  la capacitatea  reală de a pune  în aplicare cu 
succes  și  rigurozitate  activitățile  de mobilitate  pentru  care  le  va  fi  acordată 
Carta Erasmus + pentru mobilitate în VET. 

Prin urmare, candidații trebuie să semneze o declarație pe proprie răspundere 
care să ateste faptul că nu se află  în una dintre situațiile prevăzute  la articolul 
106 alineatul (1) și  la articolele 107‐109 din Regulamentul financiar1, semnând 
formularul  relevant  care  face parte  integrantă din  formularul de  candidatură 
care  însoțește cererea de propuneri pentru Carta Erasmus + pentru mobilitate 
în VET și care este disponibil  la adresa http://ec.europa.eu/education/calls/apel‐eac‐
s01‐2014_en.htm 

 
 

6. Procedura de selecție, criteriile de acordare și evaluarea 
 
Procedura de selecție:  
 

                                                            
1 REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 966/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 

CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi 
de abrogare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului. 
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Verificarea capacității  financiare  și a capacității operaționale va  fi efectuată  în 
cadrul unei etape ulterioare, după depunerea cererilor anuale de  finanțare  în 
conformitate cu normele din Ghidul Programului Erasmus + stabilit pentru anul 
respectiv.  
 
Criterii de acordare:  
 
Carta europeană pentru mobilitate în VET va fi acordată pe baza următoarelor 
criterii de acordare și norme de evaluare. Acestea sunt prezentate într‐un mod 
mai  detaliat  în  anexa  procedurală  care  face  parte  integrantă  din  prezenta 
cerere de propuneri. 
 
1.  Performanța  anterioară  (experiența  și  realizările  în materie  de mobilitate 
transnațională a cursanților în domeniul VET) – maximum 50/100 puncte 
2.  Strategia  de  internaționalizare:  strategie  instituțională,  evoluțiile  și 
angajamentul privind mobilitatea  transnațională  în domeniul VET – maximum 
20/100 puncte 
3. Aspecte organizaționale și managementul calității ‐ maximum 20/100 puncte 
4. Evoluții viitoare – maximum 10/100 puncte 
 
Pragul  pentru  acordarea  Cartei  pentru mobilitate  în  VET  este:  (a)  obținerea 
unui  punctaj  de  cel  puțin  50  %  pentru  fiecare  dintre  cele  patru  criterii  de 
acordare. Imposibilitatea de a obține acest punctaj, în orice categorie, va duce 
la respingerea candidaturii și (b) obținerea unui punctaj global de 70/100.  
 

 

 

7. PUBLICITATE  
 
Comisia  și  agențiile  naționale  vor  publica  pe  site‐urile  lor  următoarele 
informații cu privire la deținătorii acreditați ai Cartei pentru mobilitate în VET:  

Denumirea  organizației  care  deține  carta,  inclusiv  numele  membrilor 
consorțiilor  și  site‐ul  (site‐urile)  acesteia  (acestora),  precum  și  sectoarele 
implicate în mobilitatea organizației (organizațiilor), dacă este cazul.  

 
8. Procedura de depunere a candidaturilor 
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Pentru informații suplimentare și pentru accesul la formularul de candidatură, 
candidații sunt invitați să contacteze agenția națională din țara în care sunt 
stabiliți: 
 
http://ec.europa.eu/education/tools/national_agencies_en.htm 
 
 
9. Tabelul pragurilor naționale de performanță anterioară 
(Abrevieri: LLP = programul de învățare pe tot parcursul vieții; LDV = Leonardo da Vinci; AC1 = Erasmus + 
acțiunea‐cheie 1; VET = educație și formare profesională; FPI = formare profesională inițială; PPM = persoane pe 
piața muncii; EFPPRO = profesioniști VET) 
 

Țara  Prag național de performanță anterioară 
Austria  Finalizarea a cel puțin 5 proiecte de mobilitate LDV 

finanțate prin LLP, cheltuirea a cel puțin 95% din 
finanțarea aprobată pentru fiecare proiect de 
mobilitate LLP‐LDV realizat și trimiterea a cel puțin 
200 de participanți la proiecte LDV proprii în cadrul 
LLP. 

Belgia (Comunitatea 
franceză) 

Obținerea a cel puțin 75 din 100 de puncte pentru 
ultima cerere de grant. 
Finalizarea cu succes a 2 proiecte de mobilitate LDV 
evaluate ca „bune” sau „foarte bune” în cadrul LLP 
și cheltuirea a cel puțin 85% din finanțarea 
aprobată. 

Belgia (Comunitatea 
germanofonă) 

Finalizarea cu succes a 2 proiecte de mobilitate LDV 
finanțate prin LLP. 

Belgia (Comunitatea 
flamandă) 

Finalizarea cu succes a 3 proiecte de mobilitate LDV 
finanțate prin LLP. 

Bulgaria  Finalizarea cu succes a cel puțin 4 proiecte de 
mobilitate LDV (IVT, VETPRO) în cadrul LLP; 
trimiterea cu succes a cel puțin 80 de participanți 
(excluzând persoanele însoțitoare) în cadrul celor 4 
proiecte sus‐menționate. 

Croația  Finalizarea cu succes a cel puțin 3 proiecte de 
mobilitate LDV (excluzând participarea ca partener 
de trimitere în cadrul consorțiilor), dintre care cel 
puțin un proiect de mobilitate IVT, toate proiectele 
trebuind să implice o cooperare cu parteneri de 
primire care sunt fie întreprinderi‐gazdă în care are 
loc formarea, fie școli VET  
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Cipru  Finalizarea cu succes a 3 proiecte de mobilitate LDV 
finanțate prin LLP. 

Republica Cehă  Finalizarea a cel puțin 5 proiecte de mobilitate LDV 
pentru IVT finanțate prin LLP sau primirea unui 
premiu de calitate LDV în cadrul programului LLP. 

Danemarca  1. Experiență anterioară în proiecte de 
mobilitate LDV în cadrul programului LLP. 
Pentru a fi eligibilă pentru o cartă pentru 
mobilitate în VET, organizația trebuie să fi 
finalizat cu succes cel puțin 3 proiecte de 
mobilitate. 

2. În plus, organizația candidată trebuie să fi 
primit un grant Erasmus+ VET (AC1) cu un 
scor de cel puțin 80 de puncte din 100. 

3. Experiență atestată în absorbția bugetului. 
Organizația candidată trebuie să fi utilizat 
minimum 90% din bugetele totale ale 
proiectelor de mobilitate LDV aprobate în 
2010 și 2011. 

Estonia  Finalizarea cu succes a 9 proiecte de mobilitate LDV 
IVT și/sau VETPRO finanțate prin LLP. 

Finlanda   Finalizarea cu succes a 3 proiecte de mobilitate LDV 
de la începerea programului LLP, dintre care cel 
puțin unul trebuie să fi fost finalizat în ultimii doi 
ani. 

Franța  1. Finalizarea cu succes a cel puțin două proiecte 
de mobilitate în cadrul programului LDV 
(2007‐2013) și/sau al acțiunii‐cheie 1 a 
Erasmus+ pentru VET. 

2. O rată de absorbție bugetară de 100% pentru 
finanțarea europeană a ultimului contract 
încheiat de mobilitate LDV sau de mobilitate 
în cadrul acțiunii‐cheie 1 a Erasmus+ pentru 
VET. 

Germania   De la runda de selecție din 2008, cel puțin trei 
proiecte de mobilitate LDV finalizate (până la 
1.7.2014) de calitate „bună” sau „foarte bună” care 
au acoperit grupurile țintă IVT sau VETPRO sau un 
proiect sprijinit financiar în cadrul certificatului de 
mobilitate LDV în 2013. 
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Grecia   Finalizarea cu succes a 5 proiecte de mobilitate 
finanțate prin LLP și obținerea unui scor mediu de 
cel puțin 80 de puncte din 100 la evaluarea 
proiectelor respective. 

Ungaria  Finalizarea cu succes a 3 proiecte de mobilitate LDV 
(ulterior Erasmus+ VET), dintre care cel puțin unul 
trebuie să fi fost finalizat în ultimii 3 ani (de la runda 
de proiecte 2011). 

Islanda  Finalizarea a 3 proiecte LDV IVT și/sau VETPRO 
finanțate prin LLP (în perioada 2007‐2013). 

Irlanda  Pragul minim pentru solicitarea unei carte Erasmus+ 
pentru mobilitate în VET este: 

 ‐ fie un proiect de doi ani finalizat cu succes în 
cadrul LLP sau al Erasmus+ 

‐ fie două proiecte de un an finalizate cu succes în 
cadrul LLP sau al Erasmus+ 

Italia  Finalizarea cu succes a 4 proiecte de mobilitate LDV 
(IVT/PLM/VETPRO) finanțate prin LLP. 

Letonia  Finalizarea cu succes a cel puțin 3 proiecte LDV 
finanțate prin LLP și trimiterea a peste 50 de 
participanți în total în cadrul proiectelor respective. 

Liechtenstein   Finalizarea cu succes a 3 proiecte de mobilitate LDV 
finanțate prin LLP. 

Lituania  Finalizarea cu succes a 8 proiecte de mobilitate LDV 
IVT și/sau VETPRO finanțate prin LLP. 

Luxemburg  Finalizarea cu succes a 4 proiecte de mobilitate LDV 
finanțate prin LLP; consumul bugetar mediu al 
ultimelor 4 proiecte de mobilitate LDV finalizate 
trebuie să fie de cel puțin 85%. 

fosta Republică 
iugoslavă a Macedoniei 

Finalizarea cu succes a 2 proiecte de mobilitate LDV 
finanțate prin LLP. 

Malta  Finalizarea cu succes a 2 proiecte de mobilitate LDV 
finanțate prin LLP. 

Țările de Jos   Finalizarea cu succes a 3 proiecte de mobilitate LDV 
finanțate prin LLP. 

Norvegia  Consiliile comitatelor pot solicita carta Erasmus+ 
pentru mobilitate în VET. 

Consiliile comitatelor care au organizat cu succes cel 
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puțin 3 proiecte de mobilitate VET finanțate prin 
LLP/Erasmus+ sunt eligibile pentru obținerea unei 
carte Erasmus+ pentru mobilitate în VET. 

Polonia  1. Beneficiarul trebuie să fi finalizat, conform 
regulilor LLP, 3 proiecte de mobilitate LDV în 
perioada 2007‐2013, indiferent de buget și de 
numărul de participanți. 

sau 

2. Beneficiarul trebuie să fi finalizat, conform 
regulilor LLP, 2 proiecte de mobilitate LDV în 
perioada 2007‐2013. În acest caz, bugetul 
total aprobat al celor 2 proiecte declarate 
trebuie să fie de minimum 50 000 EUR. 

Portugalia  1. Experiență anterioară în proiecte de 
mobilitate LDV în cadrul LLP; 

2. Cel puțin trei proiecte de mobilitate finanțate 
în cadrul LLP, fiecare cu cel puțin 10 
participanți; 

3. Obținerea clasificării „calitate foarte bună” 
(170 de puncte) la finalizarea fiecărui proiect; 

4. Dintre acestea, cel puțin două proiecte 
trebuie să fi avut loc în cadrul apelurilor din 
ultimii doi ani (2012 și 2013). 

România  A. Pentru organizații candidate individuale (adică 
atunci când solicitantul cartei este o singură 
organizație): 
‐ implementarea cu succes a cel puțin 7 proiecte 
LDV IVT (*) (cel puțin 50 de participanți în total); 
pentru cel puțin 5 dintre acestea, acordurile de 
formare trebuie să fi fost redactate potrivit 
condițiilor ECVET. 
 
B. Pentru consorțiile care solicită carta: 
‐ implementarea cu succes a cel puțin 10 proiecte 
LDV IVT și VETPRO (*) (cumulat pentru toți 
partenerii din consorțiu); pentru cel puțin 7 dintre 
acestea, acordurile de formare trebuie să fi fost 
redactate potrivit condițiilor ECVET; 
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‐ cel puțin două dintre organizațiile din consorțiu 
trebuie să fi implementat cu succes (*) (fiecare, în 
calitate de coordonator sau de partener) cel puțin 
două proiecte de cooperare transnațională finanțate 
prin LLP, însă din două alte programe decât LDV 
(Comenius sau Grundtvig) 
 
(*) Expresia „implementare cu succes” se referă la 
proiectele finalizate înainte de solicitarea cartei 
(inclusiv plata soldului). 

Slovacia  Finalizarea cu succes a cel puțin 5 proiecte de 
mobilitate LDV, dintre care cel puțin 4 IVT, finanțate 
prin LLP, în ultimii 5 ani (2009‐2013). 

Slovenia  Finalizarea a 3 proiecte de mobilitate LDV IVT și/sau 
VETPRO finanțate prin LLP, dintre care cel puțin 
două trebuie să fi fost evaluate ca fiind bune 
practici. 

Spania   Finalizarea cu succes (cu un raport final de evaluare 
pozitiv) a cel puțin 4 proiecte de mobilitate LDV IVT 
și/sau VETPRO finanțate prin LLP. 

Suedia  Finalizarea cu succes a două proiecte LDV finanțate 
prin LLP (inclusiv parteneriate și proiecte de transfer 
de inovație) 

Turcia  Finalizarea cu succes a două proiecte de mobilitate 
LDV finanțate prin LLP, dintre care cel puțin unul 
trebuie să fie un proiect IVT. 

Regatul Unit  Finalizarea cu succes a cel puțin 4 proiecte de 
mobilitate LDV IVT și/sau VETPRO finanțate prin LLP.

 



1 

 

COMISIA EUROPEANĂ 
 

CERERE DE PROPUNERI ‐ EAC/A03/2014 

Carta Erasmus+ 2015‐2020 pentru mobilitatea în educație și formare 
profesională (VET) 

Partea II – Anexa procedurală 
 

Modalitatea de solicitare a Cartei Erasmus + pentru mobilitate în VET 

Introducere 

Ar trebui să candidez pentru Carta Erasmus + pentru mobilitate în VET?  

Aceasta  depinde  în  mare  măsură  de  experiența  pe  care  o  dețineți  în  ceea  ce  privește 
mobilitatea  în  VET  și  de  obiectivele  legate  de  activitățile  viitoare  ale  organizației 
dumneavoastră. Dacă ați  realizat deja cu  succes numărul de proiecte de mobilitate  în VET 
(Leonardo) anterioare prevăzut în criteriile naționale de performanță anterioară din partea I 
secțiunea  9  din  cererea  de  propuneri  și  dacă  ați  stabilit  obiective  legate  de 
internaționalizarea  viitoare  a  organizației  dumneavoastră  și  de  integrarea  mobilității 
transnaționale  în  domeniul  VET  (cursanți  și  membri  ai  personalului)  ca  o  componentă 
durabilă  în  cadrul  respectivei  strategii  internaționale,  atunci  Carta  Erasmus+  pentru 
mobilitate  în VET ar putea  fi adaptată cazului dumneavoastră. Dacă nu dețineți experiență 
anterioară,  este  recomandabil  să  solicitați  doar  proiecte  de  mobilitate  individuale  prin 
intermediul  cererii  anuale  Erasmus  +.  În mod  similar,  pentru  instituțiile mai mici  sau mai 
specializate sau pentru cele care nu intenționează să‐și intensifice activitățile internaționale, 
este  recomandabil  simpla  candidatură pentru un proiect  individual  în baza  cererii  anuale. 
Dacă  organizația  dumneavoastră  nu  deține  experiență  anterioară  și nu  a  realizat  anterior 
numărul de proiecte de mobilitate  în VET  (Leonardo) prevăzut  în partea  I  secțiunea 9 din 
cererea de propuneri, dar intenționați să vă internaționalizați instituția pe termen lung și să 
introduceți o mobilitate regulată și durabilă, vă sugerăm să acumulați experiența solicitată 
prin  proiecte  individuale  prin  intermediul  cărora  veți  dobândi  expertiza  solicitată  în 
gestionarea mobilității transnaționale  în domeniul VET,  și ulterior, după o perioadă de mai 
mulți ani, să solicitați acordarea Cartei VET Erasmus + pentru mobilitate în VET.  

În plus, consorțiile pot, de asemenea, să solicite carta. Consorțiile sunt alcătuite din trei sau 
mai multe  organizații  active  în  domeniul  VET  și  care  cooperează  pentru  a‐și  îmbunătăți 
internaționalizarea și mobilitatea. Consorțiile ar putea fi cele deja stabilite în mod formal sau 
informal  în  contextul  Programului  de  învățare  pe  tot  parcursul  vieții  anterior  sau  pot  fi 
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consorții  stabilite  recent  pentru  Erasmus+.  Consorțiile  formate  din  organizații  care  dețin, 
fiecare  în parte, experiența anterioară necesară, astfel cum se descrie mai sus, pot solicita 
carta; cele  în cadrul cărora unul sau mai mulți membri nu  îndeplinesc condiția preliminară 
privind performanța anterioară pot candida totuși pentru proiecte individuale de mobilitate 
în baza cererilor anuale.  

Dacă aveți îndoieli, vă invităm să luați legătura cu agenția dumneavoastră națională care vă 
poate  recomanda  cel mai bun mod de a proceda.  În următorii ani,  se prevăd oportunități 
suplimentare în ceea ce privește solicitarea Cartei Erasmus + pentru mobilitate în VET. 

 

Filozofia care stă la baza procesului de acordare a Cartei Erasmus + pentru mobilitate în VET 

Acordarea  cartei  are  ca  scop  încurajarea  organizațiilor  care  au  avut  rezultate  de  calitate 
dovedită în ceea ce privește mobilitatea cursanților și a cadrelor didactice pentru a continua 
dezvoltarea  propriilor  strategii  internaționale,  dându‐le  posibilitatea  de  a‐și  depune 
candidatura prin  intermediul unei proceduri de candidatură simplificate. Aceasta  le conferă 
flexibilitate  și  libertate  de  acțiune  pentru  continuarea  dezvoltării  activităților  lor 
internaționale. Ne referim prin aceasta  la  integrarea mobilității  internaționale  în activitățile 
și programele lor de studiu și, de asemenea, la dezvoltarea de noi abordări internaționale, de 
exemplu, prin participarea  la  rețele  împreună cu organisme din alte  țări, prin promovarea 
învățării limbilor străine și prin încercarea de a depăși limita abordărilor naționale în materie 
de  VET  .  Sunt  vizate,  astfel,  o  strategie  și  o  foaie  de  parcurs  având  ca  scop  asigurarea 
durabilității mobilității internaționale și a unui progres constant în această direcție.  

O  anumită  comunitate  de  organizații  din  fiecare  țară  au  devenit  beneficiari  obișnuiți  ai 
programelor și, de‐a lungul mai multor ani, și‐au dezvoltat activitățile internaționale și și‐au 
îmbunătățit calitatea. Comisia intenționează să faciliteze participarea acestora și să simplifice 
procedurile  prin  introducerea  de  candidaturi  simplificate  (în  special,  fluxuri  de mobilitate 
planificate)  și  de  structuri  simplificate  de  raportare  în  baza  cererilor  anuale  de  propuneri 
Erasmus +, după ce organizației i‐a fost acordată Carta pentru mobilitate în VET. Prin urmare, 
cerința  de  depunere  de  candidaturi  în  baza  cererilor  generale  ulterioare  va  continua  să 
existe. Acordarea cartei nu reprezintă în sine acordarea de finanțare.  

Procesul de atribuire a cartei va  recompensa performanța anterioară și va verifica ex ante 
competențele de gestionare ale organizației, precum și calitatea organizării mobilității (un tip 
de angajament de  calitate ex ante), analizând  în același  timp  într‐un mod mai aprofundat 
strategia și planurile internaționale ale instituției legate de dezvoltarea viitoare.  

Standardele  de  calitate  trebuie  să  fie  respectate  în  continuare  de  organizațiile  care  dețin 
carta,  acestea urmând  a  fi monitorizate pe parcursul desfășurării Programului  Erasmus  +. 
Orice aspect necorespunzător semnificativ  legat de calitatea sau de gestionarea mobilității, 
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orice diminuarea a capacității organizației de a  realiza mobilitățile necesare prevăzute  sau 
orice  pierdere  a  interesului  asupra  internaționalizării  în  cadrul  strategiilor  și  activităților 
organizației ar putea conduce la retragerea Cartei Erasmus + pentru mobilitate în VET.  

 

Formularul de candidatură  

Informații generale 

Dacă sunteți un consorțiu, vă rugăm să menționați acest lucru în formularul de candidatură 
în ansamblul său și să specificați rolul, activitățile și obiectivele viitoare ale fiecărui membru 
al consorțiului. Obiectivul consorțiilor pentru mobilitate este acela de a  facilita organizarea 
de  activități  de  mobilitate  și  de  a  oferi  valoare  adăugată  în  ceea  ce  privește  calitatea 
activităților  în  raport  cu  ceea  ce  ar  putea  să  furnizeze  în mod  autonom  fiecare  instituție 
individuală de trimitere din domeniul VET în parte (de exemplu, o școală VET).  
 
Se preconizează ca organizațiile membre ale unui consorțiu pentru mobilitate în VET să pună 
în comun sau să partajeze servicii legate de organizarea mobilității și să își dezvolte împreună 
internaționalizarea  prin  cooperare  reciprocă  și  prin  schimbul  de  contacte.  Activitățile 
comune  includ,  în  general,  activități  comune de  gestionare  administrativă,  contractuală  și 
financiară  a  mobilității,  procese  comune  de  selecție  și/sau  pregătire  și  îndrumare  a 
participanților, precum și, dacă este cazul, un punct de contact centralizat pentru găsirea de 
întreprinderi  și  pentru  corelarea  întreprinderilor  și  a  participanților.  Consorțiul  pentru 
mobilitate poate acționa, de asemenea, ca facilitator pentru stagiarii și membrii personalului 
nou  veniți. Aceasta  include  găsirea  unei  organizații  de  primire  în  regiunea  în  care  se  află 
partenerii consorțiului pentru mobilitate și furnizarea de asistență în caz de nevoie. 
 
Coordonatorul  consorțiului,  eventual  împreună  cu  alte  entități/organizații  intermediare, 
trebuie  să  joace un  rol  activ  în promovarea  contactelor  cu  întreprinderile  și  în  găsirea de 
oportunități  pentru  stagii  și  locuri  de  formare  pentru membrii  personalului,  precum  și  în 
promovarea acestor activități și în furnizarea de informații etc.  
 
Fiecare  organizație  de  trimitere  din  domeniul VET  este  în  continuare  responsabilă  pentru 
calitatea,  conținutul  și  recunoașterea  perioadelor  de  mobilitate.  Fiecare  membru  al 
consorțiului  trebuie  să  semneze  cu  coordonatorul  consorțiului  un  acord  în  care  să  se 
specifice  rolurile  și  responsabilitățile,  precum  și  măsurile  administrative  și  financiare; 
modalitățile  de  cooperare  trebuie  să  specifice  aspecte  referitoare  la  mecanismele  de 
pregătire, de asigurare a calității și de monitorizare a perioadelor de mobilitate.  
 

 

Context 

Vă rugăm să vă asigurați că toate câmpurile sunt completate în mod corespunzător.  
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Agenția națională a organizației candidate 

Vă rugăm să alegeți corect agenția națională corespunzătoare din țara  în care este stabilită 
organizația  dumneavoastră.  Dacă  organizația  dumneavoastră  este  stabilită  în  Belgia,  vă 
rugăm să selectați agenția comunității lingvistice adecvate.  

 

Organizația candidată 

Vă rugăm să vă asigurați că toate câmpurile sunt completate în mod corespunzător.  

 

Profil 

Vă rugăm să selectați profilul corect al organizației dumneavoastră.  

 

Specializare și experiență 

Vă  rugăm  să  furnizați  o  prezentare  succintă  a  organizației  dumneavoastră  și  să  indicați 
obiectivele sale  în ceea ce privește mobilitatea transnațională și categoriile de persoane pe 
care doriți să le trimiteți în străinătate. Vă rugăm să indicați obiectivele Programului Erasmus 
+ împărtășite de organizația dumneavoastră și să explicați motivele pentru care doriți să vi se 
acorde carta.  

De  asemenea,  este  important  să  descrieți  structura  de  conducere  pe  care  se  bazează 
organizarea mobilității transnaționale,  inclusiv resursele umane  (personal  și voluntari)  și să 
furnizați  o  descriere  a  competențelor  persoanelor  responsabile  cu  gestionarea mobilității 
transnaționale  și a strategiei de  internaționalizare. Dispuneți de un birou  internațional? Ați 
redactat o strategie internațională?  

În  cazul  în  care  vi  s‐a  acordat  anterior  un  Certificat  de mobilitate  Leonardo  da  Vinci,  vă 
rugăm să precizați codul de referință al acestuia.  

Candidatura  dumneavoastră  va  fi  evaluată  nu  doar  pe  baza  prezentului  formular  de 
candidatură, ci și pe baza performanței anterioare din cadrul Programului de învățare pe tot 
parcursul  vieții  (LLP).  Evaluatorii  vor  avea  la  dispoziție  informații  privind  experiența 
dumneavoastră anterioară în mobilitatea transnațională în cadrul LLP. Acestea fiind spuse, în 
secțiunea „Specializare  și experiență” ar  trebui să evidențiați experiența dumneavoastră  în 
mobilitatea  în  VET  într‐un  mod  cât  mai  complet  posibil,  inclusiv  impactul  Certificatului 
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Leonardo  da  Vinci  obținut  anterior,  dacă  este  cazul,  și  modul  în  care  acesta  a  afectat 
internaționalizarea dumneavoastră, dacă acest lucru a avut loc.  

 

Reprezentantul juridic 

Din motive juridice, este esențial ca această secțiune să fie completată corect și complet.  

 

Persoana de contact 

Vă  rugăm  să  completați  datele  complete  ale  principalei  persoanei  de  contact  care  este 
responsabilă cu activitățile de mobilitate transnațională ale organizației dumneavoastră.  

 

Strategie și experiență 

1)  În această secțiune ar trebui să anexați un document care să evidențieze  într‐o manieră 
completă  strategia  de  internaționalizare  a  organizației  dumneavoastră,  incluzând  detalii 
complete  privind  abordările  și  obiectivele  dumneavoastră  în  materie  de  mobilitate 
transnațională.  În cazul  în care sunteți un consorțiu,  trebuie să prezentați detalii  legate de 
toate organizațiile care alcătuiesc consorțiul. Este necesar să  indicați obiectivele  și deciziile 
strategice  legate  de  activitățile  de  mobilitate.  Este  necesar  să  indicați  alte  activități  și 
proiecte,  în  afara  celor  legate  de mobilitatea  în  VET,  precum  și  alte  modalități  în  care 
instituția  dumneavoastră  se  internaționalizează.  De  asemenea,  este  necesar  să  descrieți 
abordările  în materie de  calitate pentru punerea  în aplicare  a  acestei  strategii  și propriile 
resurse  disponibile  pentru  promovarea mobilității  transnaționale  viitoare.  Pentru  idei  cu 
privire  la  elaborarea  unor  astfel  de  strategii  și  pentru  a  aprecia  cât mai  precis  unde  se 
situează  organizația  dumneavoastră  în  acest  proces,  vă  invităm  să  consultați  următoarele 
două linkuri: 

i) http://r2i.iqac.net/participant_email.php 
(Trebuie doar  să  introduceți  „numele”,  „adresa de  e‐mail”  și  apoi  să  selectați butonul de 
scanare din partea dreaptă,  și  anume  „QIS 2020 –  Inventoryscan English”. Apoi  faceți  clic 
pentru  a  accepta  condițiile  de  utilizare.  Scanarea  este  complet  anonimă,  rezultatele  fiind 
disponibile numai pentru utilizator.) 
 

ii) http://www.cimo.fi/services/publications/strength_from_international_cooperation  

(Un ghid util pentru planificarea strategică a cooperării internaționale) 

http://r2i.iqac.net/participant_email.php
http://www.cimo.fi/services/publications/strength_from_international_cooperation
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2)  Dacă  depuneți  candidatura  în  numele  unui  consorțiu,  organizațiile  care  alcătuiesc 
consorțiul  trebuie  să  fi  avut  fiecare  experiența  de  gestionare  a  numărului  de  proiecte  de 
mobilitate în VET (Leonardo da Vinci) anterioare prevăzut în partea I secțiunea 9 din cererea 
de propuneri. Vă rugăm să menționați rolul fiecărui partener și să oferiți detalii cu privire la 
fiecare  organizație  parteneră  în  câmpurile  relevante  ale  formularului,  împreună  cu  o 
descriere  succintă  a  obiectivelor  și  activităților  fiecărei  organizații  partenere. Ar  trebui  să 
menționați  și modul  în  care  consorțiul,  în  ansamblu,  prevede  asigurarea  cooperării  și  a 
comunicării. De asemenea, ar trebui prezentate în detaliu, dacă este cazul, fondurile proprii 
ale fiecărei organizații partenere care pot fi utilizate pentru a realiza mobilitatea, precum și 
modul  în  care  au  fost  utilizate  aceste  fonduri,  inclusiv  numărul  de  persoane  implicate  în 
mobilitatea transnațională și profilul tipic al acestora.  

Punerea în aplicare a activităților de mobilitate anterioare și prezente 

Informații generale: Activități anterioare și prezente 

Trebuie  să  furnizați  informații privind numărul de proiecte de mobilitate  LDV  realizate de 
organizația dumneavoastră în ultimii trei ani, numărul mediu de participanți din fiecare an și 
tipurile de activitate implicate. Prezentați profilul participanților și indicați dacă aceștia sunt 
elevi,  ucenici,  absolvenți  recenți  sau  membri  ai  personalului.  De  asemenea,  indicați 
procentul populației de  studenți  care  se angajează  în mobilitatea  în  scopuri educaționale, 
dacă este cazul. Trebuie să aveți în vedere faptul că, în momentul evaluării solicitării cartei, 
evaluatorii nu vor lua în considerare doar informațiile pe care le furnizați în această secțiune, 
ci vor avea, de asemenea, o viziune mai amplă asupra performanței anterioare în mobilitatea 
în VET pe întreaga durată a Programului de învățare pe tot parcursul vieții anterior .  

 

Aspecte organizaționale și de management al calității în cadrul viitoarelor activități de mobilitate 

O componentă importantă a acestei candidaturi o constituie prezentarea detaliată a modului 
în care intenționați să gestionați activitățile de mobilitate pe care le desfășurați. Acest lucru 
este esențial, având în vedere că, în ceea ce privește mobilitatea, calitatea poate fi realizată 
numai într‐un cadru adecvat de management al calității și, prin urmare, pentru a primi Carta 
pentru mobilitate  în VET este necesar să precizați modul  în care gestionați  întregul ciclu al 
mobilității  din  etapa  de  pregătire  până  la  cea  de monitorizare.  Acest  lucru  înseamnă  un 
„Angajament  de  calitate”  de  facto,  în  lipsa  căruia  organizația  dumneavoastră  nu  poate 
obține carta.  

Prin urmare, trebuie să explicați modul  în care gestionați mobilitatea  în cadrul organizației 
(organizațiilor)  dumneavoastră  și  să  detaliați modul  în  care  sunt  luate măsurile  practice 
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importante  pentru  organizarea  deplasării  și  a  șederii,  a  securității  sociale,  a  asigurării, 
precum și alte măsuri similare. 

Dacă  aveți  o  cerere  mare  pentru  mobilitate,  vă  rugăm  să  indicați  un  proces  clar  și 
transparent de  selectare a participanților,  incluzând diferitele etape de  selecție, precum  și 
criteriile  pe  care  le  utilizați  pentru  a  lua  decizia  finală.  Indicați  dacă  utilizați mobilitatea 
pentru cursanții cu cele mai dezvoltate competențe, sau dacă utilizați mobilitatea și pentru 
cursanții cu rezultate mai slabe, precum cei cu dificultăți de  învățare sau cu posibilități mai 
reduse, dacă este cazul.  

Vă  rugăm  să  oferiți  o  idee  despre  tipul  de  participanți  pe  care  planificați  să  îi  trimiteți. 
Pregătirea lor este de o importanță capitală pentru realizarea unor activități de mobilitate de 
calitate. Vă rugăm să explicați modul în care sunt pregătiți participanții, indiferent dacă acest 
lucru  se  realizează  în  funcție  de  sector,  în  funcție  de  responsabilitate,  la  nivel  lingvistic, 
intercultural, psihologic etc.  

Dacă planificați să implicați participanți care se confruntă cu dificultăți de participare, fie din 
motive socio‐economice sau din cauza unor nevoi speciale sau a altor  factori, vă rugăm să 
detaliați abordările pe care le utilizați pentru a le permite să participe.  

Va fi nevoie să detaliați modul în care monitorizați activitățile de mobilitate pentru a asigura 
cel mai  înalt nivel de  calitate  în  ceea  ce privește plasamentele de  formare  și  canalele de 
comunicare deschise participanților atunci când aceștia se află în străinătate. Ar trebui să se 
acorde,  de  asemenea,  sprijin  sau  îndrumare  atunci  când  participanții  sunt  în  străinătate, 
astfel încât aceștia să aibă un punct de referință pentru orice motiv profesional sau personal. 
În  cazul  participanților mai  tineri  sau  al  celor  cu  nevoi  speciale,  puteți  trimite  persoane 
însoțitoare, iar acest lucru ar trebui să fie detaliat în această secțiune.  

În secțiunea rezultatele învățării, indicați modul în care sunt recunoscute rezultatele învățării 
în cadrul mobilităților,  fie prin  intermediul ECVET, Europass  sau printr‐un alt mod.  Indicați 
modul  în care sunt  încheiate acordurile cu organizațiile de găzduire,  iar  în cazul  în care se 
utilizează ECVET,  indicați modul  în care sunt  încheiate memorandumurile de  înțelegere. De 
asemenea,  indicați  modul  în  care  sunt  alese  organizațiile‐gazdă  și  modul  în  care  sunt 
redactate  acordurile  de  învățare,  ținând  cont  de  rezultatele  necesare  ale  învățării.  Acest 
lucru ar  trebui  să ofere o  imagine  completă a diferitelor modalități de  cooperare.  Indicați 
procedurile  de  evaluare  care  sunt  utilizate  pentru  validarea  și  recunoașterea  rezultatelor 
învățării. Sunt experiențele nonformale și informale, de asemenea, recunoscute? Rezultatele 
neplanificate,  dar  obținute,  ale  învățării  sunt  luate  în  considerare?  Vă  rugăm  să  furnizați 
detalii  privind  modul  în  care  se  realizează  acest  lucru  și,  de  asemenea,  modul  în  care 
planificați să îl dezvoltați în viitor.  

În  cele  din  urmă,  ar  trebui  să  detaliați  principalele  realizări  ale  activității  dumneavoastră 
anterioare  și  impactul  acesteia,  modul  în  care  diseminați  rezultatele  și  procedurile  de 
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evaluare  instituite  pentru  a  evalua  dacă  mobilitatea  transnațională  a  avut  rezultatele 
prevăzute și pentru a urmări evoluția participanților  în urma activității  lor de mobilitate.  În 
timp ce evidențiați realizările dumneavoastră, vă rugăm să indicați, de asemenea, realizările 
și impactul Certificatului Leonardo da Vinci anterior, dacă acest lucru este relevant.  

 

Evoluții  viitoare 

În această secțiune trebuie descrisă strategia dumneavoastră pe termen lung și orice evoluții 
noi anticipate. Indicați fluxurile de mobilitate planificate pentru următorii trei ani de cerere 
de propuneri  (2015,  2016,  2017),  defalcând numărul  estimat de  cursanți  și de membri  ai 
personalului din domeniul VET. Indicați, de asemenea, dacă veți folosi doar fonduri Erasmus 
+  sau  dacă  dispuneți  de  propriile  resurse  sau  fonduri  din  scheme  naționale  sau  de  altă 
natură.  Trebuie  să  aveți  în  vedere  faptul  că  ceea  ce  este  necesar  pentru  fluxurile  de 
mobilitate planificate pe viitor este o estimare chibzuită. Valoarea reală a mobilităților, care 
urmează să fie acordată, va fi stabilită în momentul depunerii candidaturii pentru proiecte în 
baza cererilor generale din anii următori, fiind apoi evaluată.  

 

Procedura de evaluare 

Cum va fi evaluată candidatura mea?  

Candidatura  dumneavoastră  va  fi  evaluată  în  proporție  de  50  %  pe  baza  performanței 
anterioare a organizației dumneavoastră în organizarea mobilității în VET, în proporție de 20 
%  pe  baza  strategiei  internaționale,  în  proporție  de  20  %  pe  baza  calității  gestionării  și 
organizării mobilității  și  în  proporție  de  10  %  pe  baza  evoluțiilor  viitoare  planificate.  În 
momentul evaluării performanței anterioare, informațiile care vor fi luate în considerare nu 
vor fi preluate numai din acest formular de candidatură, ci și, în general, din performanța LLP 
anterioară.  

Prin urmare, carta VET va fi acordată pe baza următoarelor criterii de acordare:  
 

 PERFORMANȚA  ANTERIOARĂ  (EXPERIENȚA  ȘI  REALIZĂRILE  ÎN  MATERIE  DE 
MOBILITATE TRANSNAȚIONALĂ) 50/100 

Din care: 

Nivelul  experienței  anterioare:  Candidatul  demonstrează  un  nivel  de  experiență 
proporțional  cu  dimensiunea  organizației,  strategia  internațională  și  capacitatea 
(numărul de proiecte realizate cu succes și finalizate ‐ nivel minim necesar definit la nivel 
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național  în  baza  cererii  de  propuneri),  sumele mobilității,  dimensiunea  bugetelor  etc., 
prin implicarea în inițiative de mobilitate în VET (Leonardo). 10/100 

Caracterul  experienței  anterioare:  Experiența  anterioară  a  candidatului  în  punerea  în 
aplicare de proiecte de mobilitate  în VET (Leonardo) reflectă  în mod adecvat caracterul 
prezentei cereri. Aceasta ia în considerare referințele la grupurile‐țintă, țările, partenerii, 
și sectoarele vizate, duratele plasamentelor, programul de lucru/sarcinile, perioadele de 
pregătire, recunoașterea competențelor și orice altă informație relevantă. 10/100 

Calitatea  și  realizările  din  cadrul  experienței  anterioare:  Măsura  în  care  candidatul 
demonstrează un nivel adecvat de experiență de  succes  (utilizarea bugetului,  calitatea 
gestionării,  gradul  de  satisfacție  al  participanților,  recunoașterea  competențelor, 
utilizarea  Certificatului  LDV  anterior  etc.),  prin  implicarea  acestuia  în  mobilitatea 
Leonardo și/sau a altor inițiative de mobilitate. Dacă este cazul, solicitantul indică modul 
în  care  utilizarea  Certificatului  de  mobilitate  LDV  anterior  a  adus  îmbunătățiri  în 
gestionarea  mobilității  transnaționale.  Candidatul  demonstrează  că  realizările  și/sau 
îmbunătățirile aduse activităților de mobilitate  în VET  (Leonardo) anterioare, precum  și 
parteneriatele dovedesc  în mod adecvat un angajament pentru calitate și dezvoltare pe 
termen lung. 30/100 

  „STRATEGIA DE  INTERNAȚIONALIZARE”: STRATEGIA  INSTITUȚIONALĂ, EVOLUȚIILE 
STRATEGIEI  ȘI  ANGAJAMENTUL  ÎN  FAVOAREA  MOBILITĂȚII  TRANSNAȚIONALE 
20/100 

Candidatura și documentele justificative (anexate la formularul de candidatură) cu privire 
la strategia de internaționalizare reflectă o abordare autentică și de bună calitate pentru 
dezvoltarea  unei  internaționalizări  durabile  pe  termen  lung,  inclusiv  a  mobilității 
transnaționale. Abordarea generală și angajamentul pentru dezvoltarea pe termen lung a 
internaționalizării și a strategiei internaționale de mobilitate sunt clare.  

 „ASPECTE ORGANIZATORICE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII” 20/100  

Candidatura indică faptul că, atât în performanța anterioară, cât și în planurile de viitor, 
organizația atinge un nivel de înaltă calitate a gestionării generale a mobilității, incluzând 
structura  sa  proprie  de  gestionare  internă,  resursele  umane  și  organizarea mobilității 
începând  de  la  etapa  de  pregătire  până  la  recunoaștere,  diseminare  și  evaluare.  Sunt 
incluse:  

 

Aspecte  organizaționale,  demonstrând  o  abordare  generală  solidă  și  un  angajament 
pentru dezvoltarea pe termen lung în ceea ce privește aspectele organizaționale, inclusiv 
măsurile practice legate de mobilitate, precum deplasarea, cazarea și asigurarea socială, 
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selecția  și  pregătirea  participanților,  ținând  cont  de  nevoile  speciale,  monitorizarea, 
îndrumarea, recunoașterea rezultatelor învățării, diseminarea și evaluarea. 15/100 

Și 

Managementul  calității,  demonstrând  o  abordare  generală  solidă  și  un  angajament 
pentru dezvoltarea pe termen lung în ceea ce privește managementul calității, cu accent 
pe resursele umane și pe structurile durabile. 5/100 

 

 EVOLUȚII VIITOARE 10/100 

Candidatul demonstrează claritate, coerență și relevanță atunci când propune evoluțiile 
viitoare. Evoluțiile preconizate explică în mod clar și sunt coerente cu natura și calitatea 
generale  ale  strategiei  de  internaționalizare.  Evoluțiile  planificate  prezintă  relevanță 
adecvată  în  raport  cu  abordarea  strategică pe  termen  lung  a  candidatului. Așteptările 
declarate  pentru  următorii  trei  ani  par  a  fi  realiste  în  lumina  strategiei  generale  de 
internaționalizare și ținând cont de performanța anterioară a candidatului.  

 

Evaluarea 

Pragul pentru acordarea Certificatului de mobilitate  în VET este  (a) obținerea unui punctaj 
general  de  70/100  și  obținerea,  separat  pentru  fiecare  categorie,  a  patru  punctaje  care 
depășesc  pragul  de  25/50,  10/20,  10/20  și  de  5/10.  Neatingerea  pragului  aferent  unei 
categorii separate va conduce la respingerea candidaturii.  

 

Informarea cu privire la rezultatele selecției și monitorizarea 

Candidatura dumneavoastră va  fi evaluată  și veți  fi  informat până  în  luna decembrie 2014 
dacă vi s‐a acordat Carta Erasmus + pentru mobilitate  în VET. În cazul  în care vi s‐a acordat 
carta, veți putea să candidați pentru mobilitate în VET în baza cererii de propuneri 2015 prin 
procedura de aplicare simplificată și să transmiteți rapoarte folosind procedura de raportare 
simplificată. În caz contrar, va trebui să candidați pentru un proiect de mobilitate individual 
în baza cererii de propuneri 2015, în modalitatea obișnuită.  

În cazul în care vi se atribuie carta, veți fi eligibil să depuneți candidaturi anuale și rapoarte 
simplificate  în  baza  cererilor  generale  Erasmus  +.  Sub  rezerva  unei  performanțe 
satisfăcătoare continue, acest lucru rămâne valabil până în 2020.  
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Raportarea și monitorizarea 

Raportarea 

În ceea ce privește raportarea, organismele care dețin Carta pentru mobilitate în VET vor completa, 
în momentul  închiderii  unui  contract,  numai  un  formular  electronic  de  raportare  simplificat,  care 
specifică  statisticile de bază privind utilizarea bugetului  și dimensiunea  fluxurilor de mobilitate.  În 
mare măsură, acest raport este obținut prin intermediul aplicației pentru mobilitate.  

În  cel  de  al  treilea  an  al  cartei  și  în  2020,  în  plus  față  de  raportul  simplificat,  deținătorilor  Cartei 
pentru  mobilitate  în  VET  li  se  va  solicita  întocmirea  unui  raport  cu  privire  la  procesul  de 
internaționalizare și la impactul cartei.  

Monitorizarea 

În  ceea  ce  privește  monitorizarea,  deținătorii  cartei  pot  face  obiectul 
monitorizării/verificărilor  la  fața  locului ale agenției naționale din  țara  în care sunt stabiliți, 
care acoperă  în același timp (a) componenta financiară și operațională a gestionării  lor; (b) 
calitatea mobilității acestora; (c) dezvoltarea strategiei  internaționale a acestora. Dacă sunt 
identificate  probleme  semnificative,  consecințele  monitorizării  ar  putea  fi  reducerea 
bugetelor viitoare, în caz de utilizare insuficientă, sau chiar retragerea cartei.  

În  timpul  perioadei  de  valabilitate  a  cartei,  agenția  națională  poate  efectua  o  vizită  de 
monitorizare  în  vederea  evaluării  activității  pe  care  o  desfășurați  și  puteți  fi  invitat  la  o 
reuniune cu alți deținători ai cartei în vederea evaluării progreselor pe care le‐ați înregistrat.  

 

Retragerea cartei 

Calitatea necorespunzătoare, gestionarea financiară deficitară, fraudele, cifrele scăzute ale mobilității 
sau niciun progres/diminuarea accentului pus pe strategia de internaționalizare ar putea constitui tot 
atâtea motive de retragere a cartei.  În acest caz, organizația va  fi  în continuare eligibilă să depună 
cereri de finanțare a mobilității în VET prin proiecte individuale în baza cererilor generale.  
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