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Înregistrări ANPCDEFP 
Ieșire Nr: 163 / 26.03.2021 
Intrare Nr: … … / … ….. 

 
ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+ 
ÎN DOMENIUL „EDUCAȚIE ȘCOLARĂ” 
 
Acreditare numărul: 2020-1-RO01-KA120-SCH-095479  
 
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale (în continuare, AN) acordă instituției: Inspectoratul Școlar 
Județean Iași, cu sediul în Iași, denumită în continuare Beneficiarul, reprezentată 
de Genoveva Aurelia Fărcaș, Acreditarea Erasmus pentru a derula proiecte de 
mobilitate Erasmus+ în domeniul „Educație Școlară”. 
 
Perioada de valabilitate a prezentei Acreditări este 01.03.2021 – 31.12.2027. 
 
Menționăm că obținerea Acreditării nu este o garanție a viitoarelor 
finanțări. În acest sens, Beneficiarul trebuie să candideze simplificat 
pentru a solicita finanțare la termenele limită  care vor fi anunțate de 
AN, utilizând numărul Acreditării menționate mai sus. 
 
Acreditarea a fost obținută ca urmare a candidaturii depuse de Beneficiar la termenul 
limită de 29.10.2020 în cadrul Apelului European pentru proiecte de Acreditare 
Erasmus. Documentele referitoare la Apelul 2020 și la Regulile sale de aplicare (care 
rămân valabile pe toată durata Acreditării) sunt disponibile la următorul link: 
https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura  
 
În urma evaluării calitative, candidatura a obținut 71 puncte din punctajul maxim 
posibil de 100 puncte.  
 
Comentariile experţilor evaluatori independenţi care au evaluat propunerea sunt 
prezentate în Anexa 1 a prezentului document.  
Recomandările din această Anexă sunt obligatorii pentru implementarea activităților 
subsecvente Acreditării.  
 
Cu scopul de a măsura progresul și a analiza impactul Acreditării la nivelul 
instituției, AN va solicita un raport intermediar/ de progres după 3 ani de 
implementare.  
 
Pe parcursul perioadei de valabilitate a Acreditării, în cadrul procesului de 
monitorizare, AN va verifica – prin acțiunile de urmărire specifice întreprinse – 
modul în care Beneficiarul respectă comentariile și recomandările anexate 
prezentului document. De asemenea, menționăm că pe parcursul implementării 
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Planul Erasmus trebuie revizuit, în cazul în care se schimbă contextul din instituție 
(sau la sfârșitul perioadei pentru care s-a făcut descrierea planului în candidatură).  
 
Nerespectarea recomandărilor, a Standardelor de calitate și a obiectivelor propuse și 
aprobate în candidatură poate duce la retragerea Acreditării de către AN.  
 
Prin depunerea candidaturii pentru această Acreditare, Beneficiarul s-a angajat să 
implementeze activități finanțate de Programul Erasmus+ în conformitate cu 
Standardele de Calitate Erasmus, disponibile la: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/eac-a02-2020-
quality-standards.pdf.  
 
Acreditarea intră în vigoare numai după semnarea acestui document de către 
reprezentantul legal al Beneficiarului, care prin semnătura sa se angajează să accepte 
condițiile de acordare: implementarea recomandărilor din Anexă, transmiterea 
raportului de progres la termenul solicitat de AN și respectarea Standardelor de 
Calitate Erasmus.  
 
 
 
 
ANPCDEFP      BENEFICIAR   
                                                         
 
Director,       Director, 
                                                                       
 
 
Monica Ileana Calotă    Genoveva Aurelia Fărcaș 
                                                                                   
..................................    ..................................  
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