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Către,  

Consiliul Judetean 

 

 

Stimata doamna/stimate domnule Presedinte, 

 
 
  
Comisia Europeanā, prin intermediul Agenției executive europene pentru educație și 
cultură (EACEA) de la Bruxelles, a lansat cererea generalā de propuneri de proiecte 
2021 a programului european pentru educație, formare, tineret şi sport, „Erasmus+". 
Programul “Erasmus+” este recunoscut ca fiind cel mai de succes program 
european de finanțare, bugetul sāu fiind aproape dublat pentru perioada 2021-2027.  
Principalele informații ale cererii, incluzând noutāțile importante, sunt prezentate în fişa din 
anexā. 
Eligibilitate: orice organism public sau privat din țārile participante la program, activ în 
domenii precum educația, formarea, tineretul şi sportul, poate solicita finanțare în 
cadrul programului: şcoli, inspectorate şcolare, universitāți, alte organizații implicate în 
educație, centre de formare, ONG-uri orientate cātre sport sau activitāți de tineret, etc. 
(lista nu este exhaustivā). 
  
Bugetul total al cererii 2021: 2.453,5 milioane EUR. 
  
Termenele-limitā pentru depunerea aplicațiilor diferā în funcție de tipul de proiect şi 
acțiunea pentru care se aplicā. 
  
Precizare privind instituțiile responsabile pentru punerea în aplicare a programului 
(gestiune şi evaluare partajatā – la Bruxelles şi la nivel național, în statele membre): 
La nivel european, EACEA este mandatatā de Comisia Europeanā sā punā în 
aplicare acțiunile centralizate ale programului Erasmus+, aceasta ocupându-se de 
gestionarea întregului ciclu de viațā al proiectelor, de la promovarea programului, 
analizarea cererilor de finanțare, monitorizarea proiectelor la fața locului, pânā la 
diseminarea rezultatelor. 
La nivel național, agențiile Erasmus joacā un rol foarte important. Programul se 
implementeazā, în principal, prin gestiune indirectā, mai exact, Comisia Europeanā 
încredințeazā sarcini de execuție bugetarā agențiilor naționale. În acest scop, fiecare țarā 
participantā la program a desemnat una sau mai multe agenții naționale, care promoveazā 
şi pun în aplicare programul la nivel național şi acționeazā ca intermediar între Comisia 
Europeanā şi organizațiile participante de la nivel local, regional şi național. 
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Agențiile naționale au rolul sā ghideze utilizatorii programului în toate fazele, de la primul 
contact cu programul, prin procesul de depunere a cererii de participare, pânā la realizarea 
proiectului şi la evaluarea finalā. 
  
Agenția Naționalā „Erasmus+” din România (procesul de acreditare este în curs) 
este Agenția Naționalā pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației şi Formārii 
Profesionale (ANPCDEFP). Aşadar, pentru orice entitate interesatā sā depunā o cerere de 
proiect, este esențial contactul direct cu aceastā instituție. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Cu stima,  
   

Sorin Munteanu, 
Director General UNCJR 

https://www.erasmusplus.ro/
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PROGRAM: „ERASMUS+” - PROGRAMUL UNIUNII EUROPENE PENTRU EDUCAȚIE, FORMARE, TINERET ȘI SPORT 2021-2027 

CERERE GENERALĂ 2021 
ACȚIUNI: MOBILITATEA PERSOANELOR ÎN SCOPUL ÎNVĂȚĂRII (ACȚIUNEA-CHEIE 1); COOPERAREA ÎNTRE ORGANIZAȚII ŞI 

INSTITUȚII (ACȚIUNEA-CHEIE 2); SPRIJIN PENTRU ELABORARE DE POLITICI ŞI PENTRU COOPERARE (ACȚIUNEA-CHEIE 3) 

REFERINȚĂ: 2021/C 103/11 

DOMENII: educație, formare, tineret, sport, mobilitate, comunicare, parteneriate strategice, inovare pedagogică, etc. 

 

BUGET TOTAL 

ESTIMAT 
TERMENE-LIMITĂ PENTRU 

DEPUNEREA 

PROPUNERILOR 

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI 

 
2.453,5 

milioane 
EUR 

 
2021 

diferite date de depunere 
a propunerilor de proiect 

în funcție de fiecare 
acțiune-cheie 

 
orice organism public sau privat, activ 
în domenii precum educația, 
formarea, tineretul și sportul 

 
statele membre ale UE, state ale SEE 
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia), 
țările candidate: Turcia, Serbia şi 
Macedonia de Nord, țări partenere 
pentru diferite acțiuni (detalii în ghid) 

• Regatul Unit a refuzat sā mai 
participe la acest program în 
perioada 2021-2027. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Prezenta cerere de propuneri are la bazā Regulamentul (UE, Euratom) 
2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 
privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi este 
condiționată de:  
 
- adoptarea fără modificări semnificative de către autoritatea legislativă a 
propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a cadrului juridic al programului Erasmus+, de instituire a 
programului Erasmus+ și de abrogare a Regulamentului (UE) 
nr. 1288/2013 ;  
- avizul pozitiv al comitetului instituit prin actul de bază privind programul 
anual de lucru pentru punerea în aplicare a programului Erasmus+ în 2021 ;  
- adoptarea de către Comisia europeanā a programului de lucru anual 
pentru 2021, după sesizarea comitetului programului ;  
- disponibilitatea creditelor prevăzute în proiectul de buget pentru 2021, 
după adoptarea bugetului pentru 2021 de către autoritatea bugetară sau, în 
cazul în care bugetul nu este adoptat, astfel cum se prevede în sistemul 
doisprezecimilor provizorii ;  
- desemnarea agenției naționale de către autoritatea națională și acceptarea 
de către Comisie, precum și semnarea acordurilor de contribuție 
 
Obiective generale: 
Obiectivul general al programului este de a sprijini, prin învățarea pe tot 
parcursul vieții, dezvoltarea educațională, profesională și personală a 

 
Informații suplimentare: 
 
➢ Organizațiile care doresc să participe 
la această cerere sunt invitate să 
trimită propunerile online agenției 
naționale, prin intermediul site-ului 
Erasmus+ din țara respectivă sau 
Agenției Executive pentru Educație, 
Audiovizual și Cultură (EACEA). 
 
➢ Programul Erasmus+ este 
implementat în principal prin 
management indirect. Comisia 
Europeană deleagă sarcini de 
implementare agențiilor naționale 
stabilite în fiecare stat membru și țară 
terță asociată programului, în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (c) și articolul 154 din 
regulamentul financiar. Autoritățile 
naționale monitorizează și 
supraveghează gestionarea 
programului la nivel național. 
 
➢ Agenția Națională „Erasmus +” în 
România este: Agenția Natională 
pentru Programe Comunitare în 

OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE, TIPURI DE ACȚIUNI 

http://www.uncjr.ro/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.193.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2018%3A193%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.193.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2018%3A193%3ATOC
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_ro
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_ro
https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/
https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
https://www.anpcdefp.ro/
https://www.anpcdefp.ro/
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oamenilor din educație, formare, tineret și sport, în Europa și nu numai, 
contribuind astfel la o creștere durabilă, locuri de muncă de calitate și 
coeziune socială, la stimularea inovației și consolidarea identității europene 
și a cetățeniei active.  
 
Ca atare, programul „Erasmus+” va fi un instrument-cheie pentru construirea 
unui Spațiu european de educație, care să sprijine punerea în aplicare a 
cadrului european de competențe în domeniul educației și formării, cu 
agendele sale sectoriale de bază, să promoveze cooperarea în materie de 
tineret în cadrul Strategiei Uniunii pentru tineret 2019-2027 și să dezvolte 
dimensiunea europeană în sport.  
 
Programul va contribui, de asemenea, la punerea în practică a primului 
principiu al Pilonului european al drepturilor sociale și la punerea în aplicare 
a Agendei europene pentru competențe. 
 
Obiective specifice: 
În acest cadru, programul are următoarele obiective specifice:  
- promovarea mobilității de învățare a persoanelor și a grupurilor, precum și 
cooperarea, calitatea, incluziunea și echitatea, excelența, creativitatea și 
inovarea la nivelul organizațiilor și politicilor din domeniul educației și 
formării;  
- promovarea mobilitāții de învățare non-formală și informală și participarea 
activă în rândul tinerilor, precum și cooperarea, calitatea, incluziunea, 
creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și politicilor din domeniul 
tineretului;  
- promovarea mobilității de învățare a personalului sportiv, precum și a 
cooperării, calității, incluziunii, creativității și inovării la nivelul organizațiilor 
sportive și al politicilor sportive. 
 
N.A. Spre deosebire de cadrul financiar 2014-2020, componenta Sport 
nu mai este separatā, ea fiind inclusā în cele 3 acțiuni-cheie ale 
programului. Componenta « Jean Monnet » este parte din acțiunea-
cheie 3. 

 
Acțiuni - cheie: 
1.Mobilitatea persoanelor în scopul învățării: 

- Mobilitatea persoanelor în domeniul învățământului superior – 11 mai, 
ora 12:00 CET; 

- Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării profesionale, 
   al învățământului școlar și al educației pentru adulți – 11 mai, ora 12:00 

CET; 
- Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului – 11 mai, 5 octombrie, 

ora 12:00 CET; 
- Acreditările Erasmus în educație şi formare profesionalā (EFP), 

învățământul școlar și educația adulților  – 19 octombrie, ora 12:00 
CET. 

 
2. Cooperarea între organizații şi instituții: 

Domeniul Educației şi Formării 
Profesionale (ANPCDEFP) . 
 
➢ Toate organizațiile care 
intenționează să participe la Programul 
„Erasmus +” trebuie să se înregistreze 
pentru obtinerea unui ID. Detalii pe 
pagina web oficialā. 
 
➢ Activitățile Jean Monet sunt 
deschise organizaṭiilor din întreaga 
lume. 
 
➢ Pentru a depune un proiect 
Erasmus+, solicitanții trebuie să 
urmeze cei patru pași descriși mai jos:  
- fiecare organizație implicată în 
candidatură trebuie să se înregistreze 
pe portalul destinat participanților și să 
primească un cod de identificare a 
participantului (PIC). 
Organizațiile/grupurile care au obținut 
deja un PIC prin participarea la alte 
programe ale UE nu trebuie să se 
înregistreze din nou. Codul de 
identificare a participantului obținut în 
urma unei înregistrări anterioare este 
valabil și pentru depunerea unei 
candidaturi în cadrul Erasmus+.  

- verificarea conformității cu criteriile 
programului pentru acțiunea/domeniul 
relevant(ă);  

- verificarea condițiilor financiare;  

- completarea și depunerea formularul 
de candidatură, respectând termenul-
limită impus de cerere. 
 
 
 
 
 

http://www.uncjr.ro/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.456.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AC%3A2018%3A456%3AFULL
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=ro
https://www.anpcdefp.ro/
https://www.anpcdefp.ro/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
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- Parteneriate de cooperare în domeniile educației, formării și tineretului, 

cu excepția celor prezentate de ONG-urile europene – 20 mai, ora 
12:00 CET; 

- Parteneriate de cooperare în domeniile educației, formării și tineretului, 
prezentate de ONG-urile europene – 20 mai, ora 17:00 CET; 

- Parteneriate de cooperare în domeniul sportului – 20 mai, ora 17:00 
CET; 
- Parteneriate la scară mică în domeniile educației, formării și tineretului 
– 20 mai, 3 noiembrie, ora 12:00 CET; 
- Parteneriate la scară mică în domeniul sportului – 20 mai, ora 17:00 
CET; 
- Centre de excelență profesională – 7 septembrie, ora 17:00 CET; 
- Academii Erasmus pentru cadrele didactice – 7 septembrie, ora 17:00 
CET; 
- Acțiunea Erasmus Mundus – 26 mai, ora 17:00 CET, 
- Alianțe pentru inovare – 7 septembrie, ora 17:00 CET, 
- Consolidarea capacităților în domeniul tineretului – 1 iulie, ora 17:00 
CET 
- Evenimente sportive fără scop lucrativ – 20 mai, ora 17:00 CET). 

 
3. Sprijin pentru elaborare de politici şi pentru cooperare:   

- Tineretul european împreună – 24 iunie, ora 17:00 CET; 
- Acțiunile și rețelele Jean Monnet – 2 iunie, ora 17:00 CET 
 
 

 
 
 
o Consolidarea dimensiunii incluzive a programului: accesul la „Erasmus+” 
va fi mai accesibil pentru structurile mici și pentru cei mai puțin favorizați. 
Acreditările Erasmus+ permit organizarea unor mobilității pe parcursul a 7 
ani în funcție de ritmul fiecărei structuri. Vor fi create proiecte mai scurte, cu 
minimum 2 parteneri. Consorțiile (grupările de organizații) vor permite 
optimizarea în continuare a eforturilor, reducerea sarcinii administrative și 
integrarea unităților mici care, de la sine, nu au resursele necesare pentru a 
răspunde cererilor de proiecte; 
o Mobilitatea va fi deschisă unui public și mai larg. Elevii învāțāmântului 
gimnazial vor putea beneficia de mobilitate individuală începând cu acest 
ciclu de învāțāmânt Ucenicii și studenții vocaționali vor putea face stagii în 
afara Europei, la fel ca studenții; 
o Implementarea unei transformāri digitale: mobilitatea hibridă va fi 
dezvoltată ca o inovație educațională și o ofertă complementară pentru 
șederile în străinătate. Dematerializarea dosarelor și a Cardului european de 
student vor fi implementate pentru a facilita gestionarea unităților de 
învāțāmânt și demersurile studenților; 
o Programul Erasmus+ va accelera modernizarea sistemelor de 
învățământ, în special prin dezvoltarea celor 41 de alianțe universitare 
europene (294 instituții europene de învățământ superior, 18% dintre 
studenții europeni) și a Centrelor de excelență profesională; 

NOUTĀȚI SI PROVOCĀRI PREVĀZUTE ÎN ACTUALUL PROGRAM: 
INCLUZIUNE, DIGITALIZARE, TRANZIȚIE ECOLOGICĀ 

http://www.uncjr.ro/
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o Asigurarea tranziției ecologice: Erasmus+ va fi forța motrice a educației 
pentru dezvoltarea durabilă începând de la grădinițā și va sprijini modurile 
de transport mai ecologice (acoperirea costurilor suplimentare legate de 
transportul cu emisii reduse de carbon), către un Erasmus+ verde. 
 
 
 
textul cererii: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=RO  
ghidul programului: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/programme-guide  
 
ATENȚIE! Ghidul programului Erasmus+ constituie parte integrantă din 
prezenta cerere de propuneri, iar condițiile de participare și finanțare 
exprimate în acesta se aplică în întregime prezentei cereri de propuneri. 
 
 
 
Comisia Europeană prin Agenția Europeanā pentru Educație și Cultură 
(EACEA) de la Bruxelles: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts  
 
Pentru anumite acțiuni din cadrul programului, alte direcții generale ale 
Comisiei europene sunt mandatate sā gestioneze diferitele inițiative. 
 
Agenția Națională “Erasmus+” din România: agentie@anpcdefp.ro  
București 
 

 

SURSĂ DE INFORMARE ŞI DOCUMENTAȚIE: 

INSTITUȚII RESPONSABILE: 

http://www.uncjr.ro/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=RO
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts
mailto:agentie@anpcdefp.ro?Subject=Erasmus+:
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