
Acreditare Erasmus+ 
pașaportul către dezvoltarea

organizațională



• Acreditarea Erasmus este un 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.



• 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.

• Acest plan se numește Plan Erasmus și
este o parte cheie a solicitării de
acreditare Erasmus.



Acreditat 5 ani pentru

Proiecte de mobilitate ale 
elevilor și ale cadrelor

didactice
(educația școlară)

(Fostele KA1)

Cod acreditare:  2020-1-RO01-KA120-
SCH-095554



MEMBRII CONSORȚIULUI:

• Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman ,

• Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig,

• Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Bicaz,

• Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă – Tirgu
Neamţ,

• Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca,

• Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Sabaoani.

LIDER DE CONSORȚIU –

CCD Neamț



• Obiectiv 1: Îmbunătățirea în 5 ani a formării
profesionale a 150 de cadre didactice care
predau în mediul rural și urban în școlile
partenere în scopul creșterii actului
educațional la standarde europene.

• Obiectiv 2: Reducerea ratei abandonului
școlar cu 10% în școlile din consorțiu, în
următorii 5 ani, prin îmbunătăţirea calităţii
serviciului de educaţie și adaptarea la nevoile
şi opţiunile a 100 elevi.

• Obiectiv 3: Creșterea dimensiunii europene în
școlile din consorțiu,în următorii 5 ani,prin
atragerea unui volum cu 50% mai mare de
finanţare pentru activităţile didactice și de
formare personală și profesională.



ÎNTREBĂRI 

ACREDITAREA pe educație școlară NU ESTE 
un proiect de PARTENERIAT ( KA2)!

Consortiul nu este valabil dacă:
- dvs vreți să aplicați individual în acest an,

pentru termenul limită 11 mai 2021 pentru
mobilități ale cadrelor didactice.
Nu puteți aplica pentru mobilități ale
profesorilor (cursuri de formare, job shadowing)
(fostele KA1) și prin consorțiu și individual.

Puteți aplica pentru PARTENERIATE (fostele
KA2).
Proiectul de acreditare propus nu are legătură cu
fostele parteneriate Erasmus+, prin care se
realizau mobilități tematice pentru elevi și
profesori. Se referă doar la cursurile de formare
pentru profesori (mai nou și pentru elevi).



NUMĂR MAXIM DE ACTIVITĂȚI ANUALE:



Propuneri pentru primul an:
• Maxim 30 mobilități ale 
cadrelor didactice (cursuri
europene) dintre care:

• 1manager sau resp. 
CA/școală, 

• 1 resp PE/ școală, 

• 2 profesori/școală

5-6 mobilitati/ scoala
care pot fi repartizate cum 
doriti, doar sa respecte
Planul Erasmus+ anuntat
de CCD Neamt.


