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Dezvoltarea tehnicilor de predare/ nv are pentru toate persoanele 
implicate în educaþie ºi formare profesionalã (cu excepþia nivelului 
terþiar);

Dezvoltarea instituþiilor, organizaþiilor care furnizeazã/faciliteazã 
accesul la educaþie ºi formare profesionalã; 

Încurajarea cooperãrii europene în educaþie ºi formare profesionalã;

Implementarea conceptelor Declaraþiei de la Copenhaga cu ajutorul 
inovaþiei, testãrii ºi experimentãrii.

î ãþ

Obiective generale

(a) sprijinirea participan ilor la formarea profesional  sau la alte 
activitãþi de formare, în vederea dobândirii de cunoºtinþe, abilitãþi ºi 
calificãri pentru facilitarea dezvoltãrii personale, creºterea ºanselor 
de angajare ºi participare pe piaþa muncii europene;

(b) susþinerea îmbunãtãþirilor aduse calitãþii ºi inovãrii în sistemele, 
instituþiile ºi practicile de formare profesionalã;

(c)  creºterea atractivitãþii formãrii profesionale ºi a mobilitãþii pentru 
angajatori ºi persoane fizice, facilitarea mobilitãþii persoanelor 
aflate pe piaþa muncii.
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Obiective specifice
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Obiective operaþionale

(a)  cre terea calit ii i a volumului mobilit ii n Europa a persoanelor 
implicate în educaþie ºi formare profesionalã iniþialã ºi în formare 
continuã, în vederea creºterii numãrului plasamentelor în 
întreprinderi la cel puþin 80.000 pe an, pânã la sfârºitul Programului 
de învãþare pe tot parcursul vieþii;

(b)  creºterea calitãþii ºi a volumului cooperãrii între instituþii sau orga-
nizaþii furnizoare de educaþie ºi formare, întreprinderi, parteneri 
sociali ºi alte organisme relevante din Europa;

(c)  facilitarea dezvoltãrii de practici inovatoare în domeniul educaþiei ºi 
formãrii profesionale, cu excepþia nivelului terþiar, ºi transferul 
acestora, inclusiv dintr-o þarã participantã cãtre altele;

(d) creºterea transparenþei ºi recunoaºterii calificãrilor ºi competen-
þelor, inclusiv a celor dobândite prin învãþare non-formalã ºi 
informalã;

(e)  încurajarea învãþãrii limbilor strãine moderne;

(f)  sprijinirea dezvoltãrii de conþinuturi, servicii, pedagogii ºi practici de 
învãþare pe tot parcursul vieþii, bazate pe tehnologii informaþionale 
ºi comunicaþionale (TIC).
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Prioritãþi comunitare 

1: Proiecte care organizeazã mobilitãþi pentru persoane aflate într-un sistem 
de dublã ucenicie sau în alt sistem de formare profesionalã bazat pe 
învãþarea alternativã sau pe formarea prin muncã în cadrul întreprinderilor;

2: Proiecte care vizeazã dezvoltarea competenþelor cadrelor didactice, ale 
formatorilor ºi consilierilor ºi cooperãrii cu IMM-urile.

Pentru mobilitãþi:

Pentru parteneriate:
1: Cooperarea dintre instituþiile de educaþie ºi formare profesionalã, 

întreprinderi ºi/sau partenerii sociali privind subiecte de interes comun 
legate de educaþia ºi formarea profesionalã;

2: Cooperarea dintre reprezentanþii sistemului de educaþie ºi formare 
profesionalã la nivel naþional, regional ºi sectorial pentru a se asigura 
implicarea activã a acestora în punerea în aplicare a Procesului de la 
Copenhaga, conform prevederilor Comunicatului de la Helsinki.

Pentru transfer de inovaþie:
1: Dezvoltarea abilitãþilor ºi competenþelor personalului didactic, forma-

torilor ºi îndrumãtorilor din domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale.
2: Dezvoltarea calitãþii ºi atractivitãþii sistemelor ºi practicilor de educaþie ºi 

formare profesionalã.
3: Transparenþa ºi recunoaºterea competenþelor ºi calificãrilor. 
4: Dezvoltarea abilitãþilor persoanelor adulte de pe piaþa forþei de muncã.
5: Creºterea nivelului de instruire a grupurilor de risc.
6: Dezvoltarea mediului de învãþare.
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Prioritãþi naþionale – tematice

?

învãþarea ºi formarea profesionalã pe tot parcursul vieþii;

îmbunãtãþirea calitãþii ºi productivitãþii muncii; ?

stimularea dezvoltãrii forþei de muncã (alta decât cea specificã ?

ocupaþiilor din agriculturã) în zonele rurale; 

promovarea adaptabilitãþii ºi flexibilitãþii pe piaþa muncii; ?

dezvoltarea resurselor umane în educaþie ºi formare profesionalã; ?

accesul la educaþie de calitate în formarea profesionalã iniþialã ºi ?

facilitarea tranziþiei de la ºcoalã la viaþa activã; 

stimularea antreprenoriatului prin sprijinirea persoanelor particulare ?

în iniþierea de noi afaceri; 

promovarea calitãþii în învãþarea ºi formarea profesionalã iniþialã ºi în 

Pentru mobilitãþi:

?

politici de sãnatate publicã; ?

managementul afacerilor ºi interoperabilitate; ?

dezvoltarea unor centre de excelenþã în formarea profesionalã. ?

protecþia mediului ºi dezvoltare durabilã (inclusiv ºtiinþele viului); 

Pentru transfer de inovaþie:
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CINE?

În conformitate cu Decizia Consiliului 1720/2006 privind Programul de 
învãþare pe tot parcursul vieþii, accesul la acest program este deschis 
instituþiilor ºi organismelor publice/private ºi anume: 

Instituþii sau organizaþii furnizoare de învãþare în domeniile acoperite ?

de programul sectorial Leonardo da Vinci ;
Asociaþii sau reprezentanþi ai celor implicaþi în educaþie ºi formare ?

profesionalã, inclusiv asociaþiile elevilor, pãrinþilor ºi cadrelor 
didactice;
Întreprinderi, parteneri sociali sau alþi reprezentanþi ai pieþii muncii, ?

inclusiv camerele de comerþ ºi organizaþiile de comerþ;
Organisme furnizoare de servicii de orientare, consiliere ºi informare ?

privind orice aspect al învãþãrii pe tot parcursul vieþii;
Organisme responsabile de sistemele ºi politicile referitoare la orice ?

aspect al învãþãrii pe tot parcursul vieþii ºi la educaþia ºi formarea 
profesionalã la nivel local, regional ºi naþional;
Centre de cercetare ºi organisme ce privesc aspecte ale învãþãrii pe ?

tot parcursul vieþtii;
Instituþii de învãþãmânt superior;?

Organizaþii non-profit, voluntariate, ONG-uri; ?

Persoanele fizice  pot participa la un proiect Leonardo da Vinci numai 
dacã au fost selecþionate de o organizaþie de trimitere.
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Ä MOBILITATE
Plasamente de formare 

?

Persoane pe piaþa muncii (grup þintã „PLM“)?

Persoane în formare profesionalã iniþialã (grup þintã „IVT“)

Mobilitatea profesioniºtilor în formare profesionalã (grup þintã „VETPRO“)

ACÞIUNI CENTRALIZATE

Ä
 REÞELE TEMATICE DE EXPERÞI ºI ORGANIZAÞII;Ä
 MÃSURI ACOMPANIATOARE.Ä

 PROIECTE MULTILATERALE  DE DEZVOLTARE DE INOVAÞIE;

Acþiunile centralizate sunt administrate direct de Agenþia Executivã pentru 
Educaþie, Audiovizual ºi Culturã, agenþie a Comisiei Europene. Detalii, 
formulare de candidaturã etc., la  http://eacea.ec.europa.eu/index.htm.

ACÞIUNI DESCENTRALIZATE

Ä PARTENERIATE

Ä TRANSFER DE INOVAÞIE (proiecte multilaterale)

Ä VIZITE PREGÃTITOARE pentru mobilitate, parteneriate, proiecte

Ä CERTIFICATE INSTITUÞIONALE pentru proiecte de mobilitate 

 



MOBILITATE
PLASAMENT DE FORMARE

LEONARDO DA VINCI
MOBILITATE IVT

Este perioada de formare profesionalã ºi/sau experienþã practicã  

petrecutã de o persoanã într-o întreprindere sau organizaþie de 

formare dintr-o altã þarã. Perioada trebuie sã includã cursuri de 

formare suplimentare în limba de lucru sau în limba þãrii gazdã. 

Scopul acestei activitãþi este sã sprijine beneficiarii sã se adapteze la 

noile cerinþe ale pieþei muncii din Comunitatea Europeanã, sã 

dobândeascã abilitãþi specifice ºi o mai bunã înþelegere a culturii 

economice ºi sociale a þãrii gazdã.

?

Ghidul candidatului; ?

Apelul General European ºi Apelul naþional pentru Propuneri de ?

Proiecte.

Formular de candidaturã; 

 FORMULARE ªI DOCUMENTE



LEONARDO DA VINCI
MOBILITATE IVT

?

eligibile din România cu cel puþin o instituþie dintr-o þarã 
participantã la programul sectorial Leonardo da Vinci; 

Participanþi: tineri ucenici, elevi, învãþãcei (cu excepþia nivelului ?

terþiar); 

Durata mobilitãþii: 2 – 39 sãptãmâni (1 sãptãmânã = 7 zile);?

Grant acordat: pregãtire, management ºi subzistenþã; transport ?

internaþional numai pentru mobilitãþi de maxim 12 sãptãmâni ;

Tinerii minori pot fi acompaniaþi la cerere de persoane însoþi-?

toare, în urmãtoarele condiþii: un însoþitor la un grup de minim 7 
minori (care-ºi pãstreazã acest statut pe toatã durata 
plasamentului); grantul însoþitorului se ridicã la cuantumul acordat 
unui adult; pentru însoþitor nu se acordã fonduri pentru pregãtire;

Vârsta eligibilã a beneficiarilor este de minim 15 ani împliniþi pânã ?

la data deplasãrii în mobilitate.

Proiectele presupun asocierea în parteneriat a unei instituþii 

MOBILITATE
PLASAMENT DE FORMARE

PERSOANE ÎN FORMARE PROFESIONALÃ INIÞIALÃ 
(GRUP ÞINTÃ „IVT“)



MOBILITATE
PLASAMENT DE FORMARE

LEONARDO DA VINCI
MOBILITATE PLM

Este perioada de formare profesionalã ºi/sau experienþã practicã  

petrecutã de o persoanã într-o întreprindere sau organizaþie de 

formare dintr-o altã þarã. Perioada trebuie sã includã cursuri de 

formare suplimentare în limba de lucru sau în limba þãrii gazdã. 

Scopul acestei activitãþi este sã sprijine beneficiarii sã se adapteze la 

noile cerinþe ale pieþei muncii din Comunitatea Europeanã, sã 

dobândeascã abilitãþi specifice ºi o mai bunã înþelegere a culturii 

economice ºi sociale a þãrii gazdã.

 FORMULARE ªI DOCUMENTE

?

Ghidul candidatului; ?

Apelul General European ºi Apelul naþional pentru Propuneri de ?

Proiecte..

Formular de candidaturã; 



MOBILITATE
PLASAMENT DE FORMARE

LEONARDO DA VINCI
MOBILITATE PLM

PERSOANE PE PIAÞA MUNCII (GRUP ÞINTÃ „PLM“)

?

eligibile din România cu cel puþin o instituþie dintr-o þarã 

participantã la programul sectorial Leonardo da Vinci; 

Participanþi: adulþi – muncitori, angajaþi, voluntari, ºomeri, ?

persoane autorizate sau disponibile pe piaþa muncii, absolvenþi; 

Durata mobilitãþii: 2 – 26 sãptãmâni (1 sãptãmânã = 7 zile);?

Grant acordat: pregãtire, management ºi subzistenþã; transport ?

internaþional numai pentru mobilitãþi de maxim 12 sãptãmâni ;

Vârsta eligibilã a beneficiarilor este între 15 ºi 65 de  ani împliniþi ?

pânã la data deplasãrii în mobilitate.

Proiectele presupun asocierea în parteneriat a unei instituþii 



LEONARDO DA VINCI
MOBILITATE VETPRO

Reprezintã un schimb de experienþã sau dezvoltare profesionalã 

(transferul, îmbunãtãþirea sau actualizarea de competenþe ºi/sau de 

metode ºi practici inovatoare în domeniul formãrii profesionale) 

pentru profesioniºti în educaþie ºi formare profesionalã (precum 

profesori, formatori, personal de formare profesionalã, consilieri în 

orientare profesionalã, persoane responsabile cu formarea 

profesionalã, cu planificarea formãrii profesionale, cu orientarea 

profesionalã din întreprinderi, manageri de resurse umane din cadrul 

întreprinderilor). 

MOBILITATEA PROFESIONIªTILOR ÎN 
FORMARE PROFESIONALÃ

 (GRUP ÞINTÃ „VETPRO“)

 FORMULARE ªI DOCUMENTE

?

Ghidul candidatului; ?

Apelul General European ºi Apelul naþional pentru Propuneri de ?

Proiecte.

Formular de candidaturã; 



LEONARDO DA VINCI
MOBILITATE VETPRO

MOBILITATEA PROFESIONIªTILOR ÎN 
FORMARE PROFESIONALÃ

?

eligibile din România cu cel puþin o instituþie eligibilã dintr-o þarã 

participantã la sub-programul Leonardo da Vinci; 

Participanþi: personal-formatori, cadre didactice, consilieri ?

orientare carierã, mentori din întreprinderi, responsabili 

planificare ºi formare; 

Durata mobilitãþii: 1 –  6 sãptãmâni (1 sãptãmânã = 7 zile);?

Grant acordat: costuri de transport, subzistenþã, pregãtire ºi ?

management;

Vârsta eligibilã a beneficiarilor este de maxim 65 de  ani împliniþi ?

pânã la data deplasãrii în mobilitate.

Proiectele presupun asocierea în parteneriat a unei instituþii 



Punctul de plecare îl reprezintã una sau mai multe soluþii integrate 

din domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale, care a fost deja 

implemen-tatã într-una sau mai multe þãri ºi care necesitã 

modificãri/adaptãri pentru a putea fi implementatã în alte þãri (grup 

de þãri). 

?

Identificarea a minimum o soluþie inovatoare în domeniul ?

educaþiei ºi formãrii profesionale; 

Durata maximã a proiectului: 2 ani; ?

Contribuþia maximã EU: €150 000 pe an (= 75%);?

Acces: orice instituþie publicã, semi-publicã sau privatã ?

(întreprinderi, parteneri sociali, centre de cercetare, ONG-uri, 

etc.). 

Minimum 3 parteneri din 3 þãri diferite; 

TRANSFER DE INOVAÞIE (proiecte multilaterale)

LEONARDO DA VINCI
TRANSFER DE INOVATIE,



?

analiza ºi selecþia elementelor inovatoare de educaþie ºi formare ?

profesionalã care corespund necesitãþilor de formare ale 

grupurilor þintã; analiza posibilitãþilor de transfer de inovaþie;

integrarea/certificarea soluþiilor la nivel european, naþional, local, ?

regional ºi/sau sectorial. 

analiza ºi identificarea nevoilor de formare ale grupurilor þintã;

Proiectele de tip transfer de inovaþie trebuie sã includã: 

LEONARDO DA VINCI
TRANSFER DE INOVATIE,

TRANSFER DE INOVAÞIE (proiecte multilaterale)

 FORMULARE ªI DOCUMENTE

?

Ghidul candidatului; ?

Apelul General European ºi Apelul naþional pentru Propuneri de ?

Proiecte..

Formular de candidaturã; 



Un Parteneriat Leonardo da Vinci reprezintã un cadru de lucru pentru 
activitãþi de cooperare la scarã redusã între organizaþii care lucreazã în 
domeniul educaþiei vocaþionale ºi formãrii profesionale ºi care vor 
aborda teme de interes reciproc pentru organizaþiile participante.

LEONARDO DA VINCI
PARTENERIATE ,

PARTENERIATE – durata proiectelor este de 2 ani

Parteneriatele sunt o modalitate excelent  de a ini ia  activit i de 
înv are reciproc  pentru folosirea instrumentelor comune descrise în 
cadrul Comunicatului de la Helsinki, precum transparen a, Cadrul 
European al Calific rilor (EQF), Sistemul European de Transfer al 
Creditelor pentru Educa ia i Formarea Profesional  (ECVET), asigurarea 
calit ii, a excelen ei n dob ndirea deprinderilor i competen elor 
pentru sectoare cheie.
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Urm toarele exemple de teme, care ar putea fi abordate în cadrul unui 
parteneriat Leonardo da Vinci au la baz  Comunicatul de la Helsinki, 
care reflect  temele curente prioritare din cadrul politicii privind VET.

dezvoltarea unei orient riºi a unei consilieri privind VET;
deschiderea VET c tre flexibilitate  ºi crearea unor condiþii mai bune 
pentru tranziþia la viaþa activ ;
înt rirea sau crearea unor leg turi mai strânse între VET ºi viaþa activ ;
promovarea recunoaºterii înv þ rii non-formale ºi informale.
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Parteneriatele Leonardo da Vinci vor produce rezultate parþiale sau  
rezultate finale  care vor permite  diseminarea ºi aplicarea lor ulterioarã. 
Acestea pot fi descriptive sau concrete, pot lua forma unui raport, a 
unei conferinþe, a unui CD, a unui produs concret realizat de formabili, a 
unui concept de formare într-un domeniu specific al VET, etc.

Instituþii eligibile
l instituþii sau organizaþii care oferã posibilitãþi de învãþare în domeniile 

acoperite de programul sectorial Leonardo da Vinci;
l asociaþii ºi reprezentanþi ai persoanelor implicate în educaþia ºi 

formarea profesionalã, inclusiv asociaþiile ale formabililor,  stagiari, 
pãrinþilor ºi profesorilor;

l întreprinderi, parteneri sociali ºi alþi reprezentanþi ai vieþii active, 
inclusiv camere de comerþ ºi alte organizaþii de comerþ;

l organisme care oferã îndrumare, consiliere ºi servicii de informare în 
legãturã cu orice aspect al învãþãrii pe tot parcursul vieþii;

l organisme responsabile de sisteme ºi politici privind orice aspect 
legat de învãþarea pe tot parcursul  vieþii, educaþia ºi formarea 
profesionalã la nivel local, regional ºi naþional;

l centre ºi organisme de cercetare implicate în probleme privind 
învãþarea pe tot parcursul vieþii;

l instituþii de învãþãmânt superior;
l organizaþii non-profit, organisme de voluntariat, ONG-uri.

LEONARDO DA VINCI
PARTENERIATE ,



LEONARDO DA VINCI
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Certificat instituþional pentru proiecte de mobilitate Leonardo da Vinci

Certificatul instituþional pentru proiecte de mobilitate Leonardo da 
Vinci reprezintã recunoaºterea capacitãþii unei instituþii de a 
implementa la standarde superioare de calitate un proiect de 
mobilitate Leondardo da Vinci. Aspectele legate de calitate se referã la 
aspecte de conþinut ale mobilitãþii (politicã, strategie, program de 
lucru), precum ºi la capacitatea operaþionalã ºi financiarã a instituþiei.  
Certificatul instituþional pentru proiecte de mobilitate Leonardo da 
Vinci este acordat de Agenþiile Naþionale pe baza unei candidaturi 
corelate sau anexate la o candidaturã pentru un proiect de mobilitate, 
depusã la acelaºi termen limitã. El se acordã pe o perioadã de 4 ani. 
Certificatul va permite o solicitare de finanþare simplificatã la apelurile 
urmãtoare. 

Agenþia Naþionalã îºi rezervã o parte din bugetul disponibil pentru 
aceastã acþiune. Certificatul nu garanteazã automat finanþarea. 
Certificatul instituþional pentru proiecte de mobilitate Leonardo da 
Vinci poate fi retras în cazul în care criteriile de calitate formulate în 
candidaturã nu sunt respectate sau în cazul în care nu sunt respectate 
regulile financiare ºi operaþionale ale Programului Leonardo da Vinci.
Nu existã prioritãþi europene pentru acordarea Certificatelor 
instituþionale pentru proiecte de mobilitate Leonardo da Vinci. 

CERTIFICAT INSTITUTIONAL



LEONARDO DA VINCI
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Obiectivul acestei acþiuni este de a ajuta instituþiile eligibile care doresc 
sã înceapã un nou proiect de mobilitate, de parteneriat, de transfer de 
inovaþie, dezvoltare de inovaþie, reþea tematicã sau de mãsuri 
acompaniatoare sã contacteze ºi întâlneascã instituþii partenere 
corespunzãtoare ºi/sau sã dezvolte un plan de lucru în scopul pregãtirii 
dosarului de candidaturã pentru un proiect/parteneriat.

Orice instituþie care doreºte sã înceapã un proiect nou în cadrul 
acþiunilor Leonardo da Vinci menþionate poate solicita o finanþare 
pentru a le permite membrilor personalului sãu sã facã o vizitã 
pregãtitoare. Vizita poate avea una din urmãtoarele forme:

VIZITE PREGATITOARE 

o vizitã la o potenþialã instituþie partenerã dintr-o altã þarã care 
participã la Programul de Învãþare pe tot parcursul vieþii; 
participarea la un “seminar de contact”.

Vizitele pregãtitoare permit partenerilor potenþiali sã se întâlneascã 
pentru a:

defini scopurile, obiectivele ºi metodologia unui proiect viitor;
defini rolurile, responsabilitãþile ºi sarcinile partenerilor în cadrul 
unui proiect viitor; 
dezvolta un plan de lucru pentru un proiect viitor, inclusiv metodele 
de monitorizare, evaluare ºi diseminare;
completa formularul de candidaturã al proiectului/parteneriatului.



Calea ªerban Vodã, nr. 133, et. 3. 
sector 4, Bucureºti 040205

Tel.: 021-2010700; Fax: 021-3121682
www.anpcdefp.ro

Programul Leonardo da Vinci urmãreºte 

creºterea calitãþii, a caracterului inovator ºi a 

dimensiunii europene în sistemele ºi 

practicile de formare profesionalã (FP). 

Programul contribuie la promovarea unei 

Europe a cunoaºterii prin realizarea unui 

spaþiu european de cooperare în domeniul 

educaþiei ºi formãrii profesionale. 

Prin program sunt susþinute politicile statelor 

participante privind formarea pe parcursul 

întregii vieþi ºi dezvoltarea aptitudinilor ºi 

compe tenþelor favorabi le integrãr i i  

profesionale. 


