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Către toate unităţile de învăţământ de stat şi particulare din judeţul Ilfov 

În atenţia doamnei/domnului director 
responsabilului cu proiecte europene 

Referitor la: cursuri formare Erasmus+ 

Vă facem cunoscute mmătoarele ateliere/cursuri de formare promovate de ANPCDEFP în 
contextul proiectelor Erasnms+: 

1. În luna septembrie 2021 se organizează ateliere online de scriere pentru 
wlităţile/instituţiile interesate să depună proiecte la următoarele termene din toamna 2021, 

după cum urmează: 

• 14 - 17 septembrie 2021: Atelier ParteneriatE+, scriere pa11eneriate la scară mică/de 
mică anvergură (Educaţie şcoalră, VET, Educaţia adulţilor); tem1en de înscriere 9 
septembrie; informaţii ş1 înscriere la https:/f\.\.".vw.erasnrnsplus.ro/evenimcnte
det/vrs/IDev/1984 

• 21 - 24 septembrie 2021: Atelier Pa11eneriatE+, scriere parteneriate la scară mică/de 
mică anvergură (Educaţie şcoalră, VET, Educaţia adulţilor); termen de înscriere 16 

septembrie; informatii ş1 înscriere la https://www.crasmusplus.ro/cvc1limcntc
det/vrs/I Dev/1985 

2. În acest an, în mod excepţional, se va organiza a doua rundă de Apel pentru proiecte de 
mobilitate de scurtă dmată (pe termen scUii) la Educaţia Adulţilor, deoarece nu au fost 
suficiente proiecte depuse la prima rundă. Pentru aceste proiecte, se organizează ateliere 
de scriere, după cum unnează: 

• 7 - 1 O septembrie 2021: Atelier mobilitateE+, Educaţia Adulţilor - Proiecte pe termen 
scurt: tennen de înscriere 3 septembrie; informaţii şi înscriere la 
h1 tps://w\v\v.erasmuspl us.ro/evenimentc-dc1/vrs/I Dev / l 971 
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• 14 - 17 septembrie 2021: Atelier mobilitateE+, Educaţia Adulţilor - Proiecte pe tem1en 

scurt; termen de înscriere 9 septembrie; informatii ş1 înscriere l a  

h ttRs :/I \V\�'{,g.rn_s m usp l us .ro/ e veni rn e n te-de 11 vrs/I Q_�lll2 72 

Pentru acest apel sunt eligibile, pe lângă biblioteci, muzee şi şcolile care 

implementează programe A doua şansă; pot trimite profesori şi elevi în mobilitate. 

Vă rugăm să diseminaţi aceste informaţii la nivelul unităţilor de învăţământ şi în comunitate 

(a se vedea punctul 2) şi să desemnaţi, în măsura posibilităţilor, reprezentanţi care să participe 

la aceste ateliere/cursuri. Altfel, veţi fi cu un pas mai aproape de un proiect Erasmus+. 

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta inspectorul şcolar pentru proiecte educaţionale, 

prof Daniela Barbu (danielabarbu@isplfov.ro). 

Prof dr. Daniela BARBU 

roiecte educaf ionale 


