CABINET

MINISTERUL
EDUCATIEI
NATIONALE
,

MINISTRU

ORDIN
pentru stabilirea cadrului de implementare in invatamantul preuniversitar a programului
Erasmus+
In temeiul Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile
~i cornpletarile
ulterioare,
In baza prevederilor art. 16, pet. 5 din Regulamentul-cadru
de organizare ~i functionare a
inspectoratelor scolare, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5530/2011,
In temeiul Memorandumului
Guvernului nr. 10988/09.12.2013
prin care Ministerul
Educatiei Nationale este desemnat Autoritate Nationals pentru programul Uniunii Europene in
domeniul educatiei, forrnarii profesionale,
tineretului ~i sportului Erasmus+ ~i ANPCDEFP
desemnata Agentie Nationala pentru programul Erasmus+,
In temeiul HG nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei
Nationale, cu modificarile si cornpletarile ulterioare,

MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE
emite prezentul ordin:
Art. 1. In invatarnantul preuniversitar,
responsabilitatea
irnplementarii programului Erasmus+
revine, la nivel central, Agentiei Nationale pentru Prograrne Comunitare in Domeniul Educatiei
si Forrnarii Profesionale si, la nivelul fiecarui judet/al municipiului Bucuresti, Jnspectoratului
Scolar Judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.
Art. 2. In fiecare inspectorat scolar, pentru Domeniul functional management si dezvoltare
institutionala, exista Compartimentul
programe comunitare si proiecte de integrare curopcana, cu
eel putin 0 norma de inspector scolar pentru proiectc educationale, cu atributii in implcmcntarea
prograrnului Erasmus+ la nivelul judetului/municipiului
Bucuresti.
Art. 3. Pentru asigurarea irnplementarii prograrnului Erasmus+ la nivel judetean/al municipiului
Bucuresti, Agentia Nationala pentru Programe Comunitare In Domeniul Educatici ~i Formarii
Profesionale are urrnatoarele atributii In relatia cu reteaua inspectorilor scolari pcntru proiccte
educationale:
transmite la timp toate inforrnatiile si documentele
care reglementeaza
programul
Erasmus+;
organizeaza periodic sesiuni de inforrnare si activita]i de formare continua a inspcctorilor
scolari pentru proiecte educationale;
participa, prin expertii sai, la reuniunile judetcne/regionale
organizate la initiative M.E.N.
sau
a
inspectoratelor
scolare,
In
scopul
in forrnari i
si/sau
forrnari i
beneficiari lor/potentialilor beneficiari ai prograrnului Erasmus+;
acorda suport si consiliere individuals inspcctorilor scolari pentru proiectc cducationalc,
la cererea acestora;
coordoneaza procesul de emitere a documcntclor de mobilitate Europass Mobility;
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pune la dispozitia inspectorilor pentru proiecte educalionalc
ghidurile specifice de
monitorizare a proiectelor din cadrul programului Erasmus+;
coordoneaza, impreuna cu Directia Generala Educatie ~i lnva~are pe Tot Parcursul Vietii,
activitatile de monitorizare a proiectclor aflatc 'in implementare, pe care Ie efectueaza
inspectorii scolari pentru proiecte educationale.
Art. 4. Pentru implementarea prograrnului Erasmus+ la nivel judetean/al rnunicipiului Bucuresti,
inspectorii scolari pentru proiecte educationale au urmatoarele atributii:
- asigura transmiterea Ja limp, In toate unitatile de Invatamanl din judet/rnunicipiul
Bucuresti, a tuturor inforrnatiilor ~i docurnentelor care reglernenteaza
prograrnul Erasmus+
primite de la Ministerul Educatiei Nationale ~i Agentia Nationals pentru Programe Comunitare
In Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale;
- faciliteaza accesuI la inforrnatii pentru publicul Pnta ~i disernineaza toate informatiile la
zi, referitoare la programuI Erasmus+;
- participa Ia reuniunile de lucru, la sesiunile de informare ~i de formare continua
organizate, periodic, de Agentia Nationala pentru Programe Comunitarc In Domeniul Educatiei
~i Formarii Profesionale, costurile pentru transport si cazare fiind suportate de inspectoratele
scolare;
- solicita sprijin ~i consiliere expertilor Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare
In Domeniul Educatiei ~i Forrnarii Profesionale pentru clarificarea si lntelegcrea corecta a noului
program Erasmus+;
- sprijina Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Dorneniul Educatiei ~i
Formarii Profesionale In organizarea unor evenimente la nivellocal;
- initiaza si organizeaza reuniuni regionale In scopul informarii ~i forrnarii continue a
beneficiarilor/potentialilor
beneficiari de proiecte, cu participarea expertilor Agentici Nationale
pentru Programe Comunitare In DomeniuI Educatiei ~iFormarii Profesionale ~i a inspectorilor
din M.E.N.;
- actualizeaza
permanent
baza de date locala ce cuprinde inforrnatii referitoare la
proiectele derulate/in curs de derulare finantate prin prograrnele Uniunii Europene In domeniilc
educatiei, formarii profesionale, tinerctului ~i sportului;
- acorda consiliere
si consultanta
unitatilor
si institutiilor
de Invatamant
din
judet/rnunicipiul
Bucuresti pentru identificarea de parteneri in vederea initierii si irnplicarii
acestora in noi proiecte;
- organizeaza activitati de formare pe tcme core1ate cu programclc Uniunii Europcnc In
domeniile educatiei, formarii profesionale ~i tineretului, pentru directori, directori adjuncti,
consilieri educativi, coordonatori de proiecte, prornotori, reprezentan]i ai autoritatilor locale, alii
factori interesati;
- sprijina actiunile
pe care unitatile de lnvatarnant
si personalui
didactic din
judet/municipiul
Bucuresti
Ie organizeaza
In cadrul cooperarii
cu institutii similare din
strainatate;
- monitorizeaza
proiectele aflate In derulare In unitatile ~i institutiile scolare din
judet/municipiul
Bucuresti, conform unui program convenit cu expertii Agentici Nationale
pentru Prograrne Comunitare in Domeniul Educatiei si Forrnarii Profesionale ~i cu inspectorul
general coordonator din Directia Generals Educatie ~i Invatare pe Tot Parcursul Victii, utilizand
ghidurile de monitorizare
specifice puse la dispozitie de catre Agentia Nationals pentru
Prograrne Comunitare In DomeniuI Educatiei ~iForrnarii Profesionale;
- intocmeste, periodic, rapoarte de monitorizare pe care Ie transmitc Agentiei Nationale
pentru Programe Comunitare
In Domeniul Educatiei ~i Formarii Profesionalc
~i Directici
Generale Educatie ~i Invatare pe Tot Parcursul Vietii;
- initiaza ~i organizeaza activitati de valorizare a rezultatelor proiectclor, a produsclor
realizate In cadrul acestora si a exemplelor de buna practica;
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- sprijina Agentia Nationals pentru Prograrne Cornunitare In Domeniul Educatiei ~i
Forrnarii Profesionale in implernentarea
strategiei curopene de diserninare ~i exploatare a
rezultatelor proiectelor, prin identificarea exemplelor de buna practice, a metodelor inovatoare ~i
a rezultatelor profesionale transferabile ~i prin transrnitcrea aces lor inforrnatii catre Agentie;
- sprijina Agentia Nationals pentru Prograrnc Comunitare In Dorneniul Educatiei ~i
Formarii Profesionale In procesuJ de ernitere a docurnentelor de mobilitate;
- initiaza, organizeaza
~i rnonitorizeaza
activitatile de diserninare a cunostintelor,
metodelor, tehnieilor si practicilor pedagogiee noi tnsusite de cadrele didactice care au participat
1a proiectele de mobilitate Erasmus+;
- informeaza, periodic inspectorii de specialitate si profesorii rnetodisti din inspeetoratuJ
scolar cu privire la cadrele didactice care au participat la experiente de mobilitate Erasmus+;
- sprijina ~i rnotiveaza participarea unitatilor de invatamant la actiunile pe care Ministerul
Educatiei Nationale le organizeaza In scopul valorizarii rezultatelor participarii scolilor Ia
programuI Erasmus+ (ex. cornpetitia "Scoala Europeana", eoncursul "Made for Europe" s.a.) si
participa activ la organizarea ~i desfasurarea aces tor actiuni;
- colaboreaza Cll membrii alter retele de sprijin din domeniul tnvatamantlllui universitar,
al tineretului ~i al sportului, In scopul realizarii schimbului de buna practica, al asigurarii
coerentei actiunilor si al implementarii cu succes a programului Erasmus+;
- raporteaza catre inspectorul
scolar general, inspectoruI general coordonator
din
Ministerul Educatiei Nationale, Agentia Nationala pentru Programe Comunitare In Domeniul
Educatiei si Formarii Profesionale, autoritati publice locale, ori de cate ori sunt solicitari,
Art. 5. Agentia Nationala pentru Programe Comunitare In Domeniul Educatiei ~i Formarii
Profesionale irnpreuna eu Directia Generala Educatie ~i Invatare pe Tot Parcursul Vietii
realizeaza 0 evaluare anuala a perforrnantelor inspectorilor scolari pentru proiecte educationale
In implementarea programului Erasmus+. Rezultatele acestor evaluari se transmit inspectoratelor
scolare judetene/al rnunicipiului Bucuresti.
Art. 6. Fisele de post ale inspectorilor scolari pentru proieete educationale vor fj actualizate
corespunzator, In termen de 3 luni de la data intrarii In vigoare a prezentului Ordin.
Art. 7. Agentia Nationala pentru Programe Cornunitare In Domeniul Educatiei ~i Forrnarii
Profesionale, Directia Generala Educatie si invatare pe Tot Parcursul Vietii, Directia Generala
Management
Resurse Umane ~i Retea Scolara Nationala, Directia Generala Ynvatamant In
Limbile Minoritatilor
si inspectorate Ie scolare judetene/al
municipiului
Bucuresti due la
indeplinire prevederile prezentului Ordin.
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