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DESPRE ERASMUS+

Bugetul său este estimat la 26,2

miliarde EUR. Această sumă

reprezintă aproape dublul

finanțării de care a beneficiat

programul anterior (2014-2020).

Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport.

Programul pentru perioada 2021-2027 pune un accent puternic pe
incluziunea socială, pe tranziția verde și pe cea digitală și pe
promovarea participării tinerilor la viața democratică.

Sprijină prioritățile și activitățile definite
✓ în contextul Spațiului european al educației
✓ în Planul de acțiune pentru educația digitală
✓ în Agenda pentru competențe în Europa
✓ În strategia de incluziune și diversitate.

Programul

✓ sprijină Pilonul european al drepturilor sociale
✓ pune în aplicare Strategia UE pentru tineret 2019-2027
✓ dezvoltă dimensiunea europeană în domeniul sportului.



CARACTERISTICI IMPORTANTE ALE PROGRAMULUI ERASMUS+

✓ Protecția, sănătatea și siguranța participanților

✓ Multilingvismul

✓ Dimensiunea internațională

✓ Recunoașterea și validarea competențelor și calificărilor

✓ Comunicarea proiectelor și a rezultatelor acestora în scopul
maximizării impactului

✓ Cerința privind accesul deschis la materialele didactice în
cadrul programului Erasmus+

✓ Accesul deschis pentru cercetare și date în cadrul
programului Erasmus+



Care sunt obiectivele și caracteristicile principale ale Programului 
Erasmus+?

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al programului este de a sprijini, prin învățarea pe tot parcursul vieții
✓ dezvoltarea educațională
✓ dezvoltarea personală 
✓ dezvoltarea profesională 

a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul 
✓ educației
✓ formării
✓ tineretului și sportului

atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la
✓ o creștere economică durabilă
✓ la crearea de locuri de muncă de calitate
✓ la coeziunea socială
✓ la stimularea inovării 
✓ la consolidarea identității europene și a cetățeniei active. 



OBIECTIVE SPECIFICE

Programul are următoarele obiective specifice:

✓ să promoveze mobilitatea persoanelor și a grupurilor în scopul învățării, precum și cooperarea,
calitatea, incluziunea și echitatea, excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al
politicilor din domeniul educației și formării;

✓ să promoveze mobilitatea în scopul învățării nonformale și informale, participarea activă a tinerilor,
precum și cooperarea, calitatea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al
politicilor din domeniul tineretului;

✓ să promoveze mobilitatea personalului din domeniul sportului în scopul învățării, precum și
cooperarea, calitatea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor sportive și al
politicilor din domeniul sportului.



Informații detaliate privind aceste oportunități, inclusiv criteriile de eligibilitate, sunt disponibile în ghidul
programului Erasmus+.

• Erasmus + oferă oportunități de mobilitate și cooperare în

✓ învățământul superior

✓ educația și formarea profesională

✓ educația școlară (inclusiv îngrijire și educația timpurie)

✓ educația pentru adulți

✓ sectorul tineretului

✓ și domeniul sportului.

OPORTUNITĂȚI

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/programme-guide/erasmus-ghidul-programului


Care este structura programului Erasmus+?

Pentru a-și atinge obiectivele, programul Erasmus+ prevede punerea în aplicare a următoarelor acțiuni în 
perioada 2021-2027:

ACȚIUNEA-CHEIE 1 – MOBILITATEA PERSOANELOR

✓ Proiecte de mobilitate pentru cursanții și personalul din învățământul superior, din domeniul educației și 
formării profesionale (EFP), din învățământul școlar, din învățământul pentru adulți și din domeniul 
tineretului;

✓ Activități de participare a tinerilor.

✓ https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/programme-guide/part-b/key-action-1

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/programme-guide/part-b/key-action-1


ACȚIUNEA-CHEIE 2 – COOPERAREA ÎNTRE ORGANIZAȚII ȘI INSTITUȚII

Parteneriatele pentru cooperare, inclusiv:
✓ Parteneriatele de cooperare
✓ Parteneriatele la scară mica

Parteneriatele pentru excelență, inclusiv:
✓ Universitățile europene
✓ Centrele de excelență profesională
✓ Academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice (Erasmus+ Teacher Academies)
✓ Acțiunea Erasmus Mundus

Parteneriatele pentru inovare, inclusiv
✓ Alianțele pentru inovare
✓ Proiectele orientate spre viitor
✓ Proiectele de consolidare a capacităților în domeniul tineretului:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/programme-guide/part-b/key-action-2

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/programme-guide/part-b/key-action-2


ACȚIUNEA-CHEIE 3 – SPRIJIN PENTRU ELABORAREA DE POLITICI ȘI PENTRU COOPERARE

✓ Acțiunea „Tineretul european împreună”
• facilitarea guvernanței și a funcționării metodelor deschise de coordonare

✓ Realizarea de experimentări în materie de politici europene
• anchete statistice și studii la nivelul UE sau la nivel internațional, precum și prin expertiză tematică și

specifică fiecărei țări.
✓ Acțiuni care facilitează transparența și recunoașterea competențelor și calificărilor, precum și transferul de

credite
✓ Acțiunile care încurajează dialogul în materie de politici cu părțile interesate din Uniunea Europeană și din

afara acesteia
✓ Cooperarea cu organizațiile internaționale cu expertiză și capacitate analitică recunoscute la scară largă

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/programme-guide/part-b/key-action-3

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/programme-guide/part-b/key-action-3


ACȚIUNILE JEAN MONNET

Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior: 

✓ Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior
✓ Acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării

Aceste acțiuni vor fi puse în aplicare de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).

•https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/programme-guide/part-b/jean-monnet-actions

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/programme-guide/part-b/jean-monnet-actions


CINE POATE PARTICIPA LA PROGRAMUL ERASMUS+?
✓ Persoanele fizice constituie principala populație-țintă a programului.
✓ Aceste persoane pot participa la program numai prin intermediul unor organizații, instituții, organisme sau grupuri

care organizează astfel de activități.

PARTICIPANȚII LA ACTIVITĂȚILE PROIECTELOR ERASMUS+:
✓ Ca regulă generală, participanții la proiectele Erasmus+ trebuie să fie stabiliți într-o țară participantă la program.
✓ Unele acțiuni, în special în domeniul învățământului superior și al tineretului, sunt deschise și participanților din țările

partenere.
✓ Condițiile specifice de participare la un proiect Erasmus+ depind de tipul de acțiune avut în vedere.



Țări Eligibile

„țări participante la program”

✓ statele membre ale UE.
✓ statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care

sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE): Norvegia, Islanda,
Liechtenstein;

✓ țările aderente, candidate și potențial candidate: Republica Macedonia
de Nord, Republica Turcia și Republica Serbia.

„țări partenere”

✓ entitățile din alte țări terțe care nu sunt asociate la program pot fi
eligibile în cadrul acțiunilor Erasmus+ în cazuri justificate în mod
corespunzător și dacă acest lucru este în interesul Uniunii

Fiecare țară participantă la program a 
desemnat una sau mai multe agenții 
naționale.
Pentru România:
Agentia Nationala pentru Programe 
Comunitare in Domeniul Educatiei si 
Formarii Profesionale (ANPCDEFP)
Adresa: Splaiul Independentei 313, Bibl. 
Centrala a UPB, Corp A, Etaj 1 București, 
S6, 060042, Romania
Tel: (+4) 021 201 0700
Website: https://www.erasmusplus.ro/ 



https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro

Mai multe informații despre ERASMUS+

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro

