
    INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ 

    Loc. Zalău, str. Unirii, nr. 2, Cod 450059 

    Tel: 0260661391, Fax: 0260619190,                                          

    E-mail: isjsalaj@isj.sj.edu.ro      
 

1 
 

 

Apel pentru proiecte finanțate prin 

Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 

2020 

DESPRE PROGRAM: 

 www.eea4edu.ro/ 

DOMENIU: Proiecte pentru învăţământul profesional şi tehnic 

Dezvoltarea capitalului uman şi a cunoştinţelor acumulate în România, obiectiv 

general al programului, se materializează, în cadrul sistemului de învăţământ 

profesional şi tehnic prin intermediul proiectelor de îmbunătăţire a calităţii 

stagiilor de practică a elevilor din România. Aceste proiecte vor răspunde nevoii 

de îmbunătăţire a corelării competenţelor cu cerinţele pieţei muncii. Învăţând de 

la instituţii similare din statele donatoare şi identificând bune practici, şcolile din 

învăţământul profesional şi tehnic împreună cu întreprinderile/companiile 

partenere vor putea să îmbunătăţească procesul de învăţare la locul de muncă 

pentru elevii lor. In acest fel, se va realiza o corelare mai bună a competenţelor 

elevilor cu nevoile pieţei muncii. 

➢ Grupul ţintă direct: şcolile profesionale, liceele tehnologice şi 

companiile / întreprinderile lor partenere implicate în proiecte 

➢ Beneficiarii finali: personalul şcolilor, elevii şi personalul companiilor /  

întreprinderilor partenere. Instituţiile care pot aplica şi participanţii la proiectele 

din sistemul învăţământului profesional şi tehnic sunt prezentaţi în 

secţiunea: Eşti eligibil? 

http://www.eea4edu.ro/cine-poate-candida/invatamant-profesional-si-

tehnic/ 

➢ Partenerii de program din statele donatoare: 

• Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in 

Higher Education (DIKU) 

• National Agency for International Education Affairs (AIBA), Liechtenstein 

facilitează contactul cu potenţiali parteneri de proiect din sectorul public şi sau 

privat din statele donatoare. 

➢ Fişe informative: 

• Proiecte de parteneriat în învăţământul profesional şi tehnic (VET):  

http://www.eea4edu.ro/wp-

content/uploads/2017/12/FactSheet_VET_RO.pdf 

• Vizite pregătitoare pentru domeniul VET: 
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http://www.eea4edu.ro/wp-

content/uploads/2017/12/FactSheet_VizitePregatitoare.pdf 

➢ Surse de informare pe internet: 

• Siteul EEA Grants – cu informații despre proiecte finanțate în programele 

precedente: eeagrants.org 

• Pe pagina programelor anterioare sunt  publicate informații despre proiectele din 

domeniul învățământului superior, finanțate până în 2014. 

• Comisia Europeană a publicat catalogul de proiecte Erasmus+ Project 

results pe: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projects-

compendium/ 

• Pe portalul  E-twinning puteți localiza parteneri din domeniul școlar, din toată 

Europa: https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm 

 

MODIFICARE IMPORTANTĂ: școlile din România pot avea partener din 

orice alt stat beneficiar, nu numai din Norvegia, Islanda sau Liechtenstein, ceea 

ce deschide ușa cooperării cu școli cu care poate deja exista parteneriate in 

Erasmus+. 

Consiliere ANPCDEFP: Mariana Nitelea,  mariana.nitelea@anpcdefp.ro 

 

 

Inspector pentru proiecte educaționale 

Natalia Aida Pop 
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