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Includere și diversitate
Erasmus+ este conceput pentru a fi 
incluziv și pentru a oferi șanse egale 
tuturor, indiferent de vârstă, de 
contextul social sau economic. 
Organizațiile care doresc să 
desfășoare proiecte relevante în 
privința includerii dispun de fonduri 
suplimentare dedicate.

Participare
Creșterea nivelului de participare 
a tinerilor la viața democratică este 
esențială pentru viitorul Uniunii 
Europene. Erasmus+ oferă tinerilor 
experiențe, aptitudini și competențe 
de care au nevoie pentru a deveni 
cetățeni europeni activi.

Educația digitală
Dimensiunea digitală este integrată 
în întregul program. Programul 
cuprinde activități de învățare 
virtuală, cursuri de formare pentru 
cadrele didactice care doresc să își 
îmbunătățească abilitățile de 
utilizare 
a instrumentelor 
digitale, precum și 
o comunitate online 
în cadrul eTwinning 
și multe altele.

Dezvoltare durabilă legată 
de mediu
În toate proiectele, Erasmus+ 
încurajează integrarea practicilor 
ecologice și educarea participanților 
cu privire la dezvoltarea durabilă 
legată de mediu. De exemplu, sunt 
disponibile fonduri suplimentare 
pentru utilizarea transportului cu 
emisii 
scăzute de 
dioxid de 
carbon, 
precum 
transportul 
feroviar.

Prioritățile programului Erasmus+: 
ingrediente-cheie pentru orice 
proiect!
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CE ACȚIUNI EXISTĂ ÎN CADRUL 
PROGRAMULUI ERASMUS+ PENTRU VET?

Programul oferă oportunități diverse pentru persoane și 
organizații.

Acțiunea-cheie 1 se referă la mobilitate. Aceasta sprijină 
persoanele care petrec perioade de învățare/formare în 
străinătate într-o organizație-gazdă.

Acțiunea-cheie 2 se referă la cooperare. Aceasta sprijină 
dezvoltarea organizațiilor prin intermediul schimbului de bune 
practici și al creării de rețele.

Acțiunile Jean Monnet promovează cunoașterea Uniunii 
Europene în domeniul formării profesionale.

Mobilitatea persoanelor 
în scopul învățării

 ▶ Acreditarea Erasmus
 ▶ Proiecte de mobilitate pe termen 
scurt

Cooperarea între organizații 
și instituții

 ▶ Parteneriate de cooperare
 ▶ Parteneriate la scară mică
 ▶ Centre de excelență profesională
 ▶ Proiecte orientate spre viitor
 ▶ Proiecte de consolidare a capacităților
 ▶ Alianțe pentru inovare

Acțiunile Jean Monnet
 ▶ Activitățile de formare Jean Monnet 
pentru cadrele didactice

 ▶ Inițiativele „Cunoașterea UE”
 ▶ Rețelele Jean Monnet

Jean 
Monnet 
Actions

Acțiunea- 
cheie 2

Acțiunea- 
cheie 1
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ACȚIUNEA-CHEIE 1: MOBILITATEA 
PERSOANELOR ÎN SCOPUL ÎNVĂȚĂRII

Acțiunea-cheie 1 sprijină organizațiile care oferă formare 
profesională sau care au alte roluri relevante în acest domeniu și care 
doresc să organizeze activități de mobilitate în scopul învățării pentru 
elevi, ucenici, proaspeți absolvenți, cadre didactice, formatori și alți 
membri ai personalului.

Proiectele sunt conduse de organizația candidată/aplicantă, cum ar fi 
un furnizor VET, care trimite participanți la o organizație-gazdă din 
străinătate, de exemplu la o întreprindere, în vederea efectuării unui 
stagiu de pregătire practică. Elevii și personalul sunt implicați în proiect 
prin organizația lor.

Această acțiune are două obiective importante: de a aduce beneficii 
participanților individuali care se deplasează în străinătate și de 
a contribui la dezvoltarea instituțiilor de învățământ (VET), de a le spori 
capacitatea de cooperare internațională și de a îmbunătăți predarea și 
învățarea pentru toți, nu numai pentru cei care participă la activități de 
învățare/formare finanțate pentru atingerea acestor obiective!

Nu sunteți încă 
pregătit să vă 
depuneți candidatura?
Există și alte modalități de 
a participa! Aveți 
posibilitatea:

 ▶ Să vă alăturați unui 
consorțiu de mobilitate 
creat de o organizație 
coordonatoare acreditată 
din țara dumneavoastră!

 ▶ Să deveniți 
organizație-gazdă și să 
primiți participanți din 
străinătate pentru a afla 
mai multe despre 
Erasmus+ înainte de a vă 
depune candidatura.

Proiecte de mobilitate de scurtă durată
Acestea sunt proiecte de mici dimensiuni cu o durată 
cuprinsă între 6 și 18 luni și care implică până la 30 
de participanți. Proiectele de scurtă durată reprezintă 
cea mai bună alegere pentru organizațiile care 
participă la Erasmus+ pentru prima dată sau pentru 
cele care doresc să organizeze/deruleze doar un 
număr limitat de activități.

Acreditarea Erasmus
Acreditarea Erasmus este precum un card de 
membru pentru derularea activităților de mobilitate. 
Aceasta oferă organizațiilor acces garantat în fiecare 
an, în baza unei cereri, la finanțarea Acțiunii-cheie 1. 
Pentru a-și depune 
candidatura de 
acreditare, organizația 
trebuie să conceapă un 
plan Erasmus cu o durată 
de cel puțin doi ani.

DOUĂ MODALITĂȚI DE A SOLICITA FINANȚARE
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CE TIP DE ACTIVITĂȚI DE MOBILITATE 
PUTEȚI ORGANIZA ÎN CADRUL 
ACȚIUNII-CHEIE 1?

Sunt disponibile mai multe tipuri de mobilitate interesante, atât pentru 
elevi, cât și pentru personal. Fiecare proiect de mobilitate poate include 
activități diferite din orice țară din lume, ceea ce vă permite 
să fiți creativ prin combinarea unor tipuri diferite!

 ▶ Mobilitatea pe termen scurt în 
scopul învățării: Elevii pot petrece 
o perioadă cuprinsă între 10 zile și 
3 luni pentru a învăța la un furnizor 
VET gazdă sau pentru a efectua un 
stagiu într-o întreprindere din 
străinătate.

 ▶ Mobilitatea pe termen lung în 
scopul învățării (ErasmusPro): 
Perioadele de stagiu sau de studiu mai 
lungi de 3 luni sunt considerate a fi pe 
termen lung.

 ▶ Participarea la concursuri pe meserii: 
Elevii și persoanele însoțitoare pot beneficia de 
sprijin pentru a participa la concursuri pe meserii în 
străinătate.

Mobilitatea elevilor

CE COSTURI SUNT ACOPERITE ÎN CADRUL 
ACȚIUNII-CHEIE 1?

Subzistență (cazare, masă și transport local)

Transport Pregătire lingvistică

Vizite pregătitoare

Includere

Taxă de curs pentru personal

Costuri organizaționale

Costuri legate de obținerea vizei și de intrare în țara gazdă
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Acțiuni de mobilitate a personalului

INVITAȚI SPECIALI ERASMUS+ ÎN CADRUL 
ORGANIZAȚIEI DUMNEAVOASTRĂ!

De asemenea, puteți utiliza fondurile Erasmus+ pentru a invita:

 ▶ experți - cadre didactice cu experiență, factori de decizie, 
formatori și alți profesioniști din străinătate cu experiență de la care 
doriți să învățați;

 ▶ cadre didactice în curs de formare – care sunt înscrise sau au 
absolvit recent un program de formare a cadrelor didactice în 
străinătate.

▶ Job shadowing (observarea directă la 
locul de muncă): Membrii personalului pot avea 

o experiență practică de învățare prin urmărirea 
activității zilnice a omologilor lor în cadrul 
organizațiilor-gazdă.

▶ Misiuni de predare: Cadrele didactice pot 
petrece o perioadă de predare sau de formare 
în străinătate, învățând prin practică și 

obținând o perspectivă mai largă asupra 
educației în Europa.

▶ Cursuri și formare: Participanții pot participa 
la cursuri sau formări în străinătate pentru a-și 
dezvolta competențele și cunoștințele și apoi le pot 
aplica în cadrul organizației lor de trimitere.

CE SPUNEȚI DESPRE SCHIMBURILE 
BILATERALE?

Poate fi foarte interesant să organizați schimburi bilaterale 
cu partenerii dumneavoastră din străinătate!

Acest lucru este posibil atunci când organizația 
dumneavoastră parteneră are propriul proiect de mobilitate 
Erasmus+ sau o acreditare.
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Cum funcționează finanțarea în cadrul Acțiunii-cheie 2?

În cadrul parteneriatelor de cooperare la scară mică, finanțarea se 
acordă sub forma unor opțiuni predefinite de grant. Trebuie să 
decideți care dintre opțiuni se potrivește cel mai bine ideii 
dumneavoastră de proiect, iar apoi să vă argumentați alegerea în 
cerere.

Parteneriate la scară mică
Parteneriatele la scară mică reprezintă un format 
de cooperare mai simplu, ideal pentru 
organizațiile locale și pentru organizațiile 
nou-venite în programul Erasmus+. Parteneriatele 
sunt alcătuite din cel puțin două organizații din 
țări diferite și pot dura între 6 luni și 2 ani.

Parteneriate de cooperare
Parteneriatele de cooperare sunt cel mai comun 
format de parteneriat. Acestea pot fi formate 
din cel puțin trei organizații din țări diferite, 
pentru o durată cuprinsă între 1 și 3 ani.

120 000 EUR

30 000 EUR

250 000 EUR

60 000 EUR

400 000 EUR

Opțiuni de grant:

Opțiuni de grant:

ACȚIUNEA-CHEIE 2: COOPERAREA ÎNTRE 
ORGANIZAȚII ȘI INSTITUȚII

Acțiunea-cheie 2 sprijină parteneriatele internaționale de diferite 
dimensiuni și formate. Parteneriatele sunt întotdeauna alcătuite din 
organizații din țări diferite și sunt conduse de o organizație 
coordonatoare care depune cererea în numele proiectului.

Toate proiectele finanțate sunt legate de una sau mai multe priorități 
generale ale UE. În plus, partenerii de proiect decid cu privire la 
obiectivele specifice pe baza intereselor și a expertizei lor comune.

Obiectivele proiectului vor include adesea consolidarea capacității 
instituționale prin dezvoltarea de instrumente și modalități de lucru 
inovatoare, schimbul de bune practici și dezvoltarea de legături între 
educație, mediul de afaceri și societatea civilă, acordând o atenție 
deosebită persoanelor cu mai puține oportunități.

Există două tipuri de parteneriate care sprijină organizațiile 
dumneavoastră să lucreze, să învețe și să se dezvolte împreună.
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Proiectul AWARD: Lumea autistă: 
o dimensiune reală

Șase organizații din trei țări diferite au creat împreună 
proiectul AWARD pentru a contribui la îmbunătățirea 
includerii tinerilor cu handicap. Proiectul urmărește să 
promoveze oportunitățile de angajare pentru tinerii cu 
autism prin sprijinirea formatorilor și a educatorilor și 
prin activități de conștientizare în diferite medii de lucru. 
Cadrele didactice din domeniul VET și supraveghetorii 
din întreprinderi au elaborat metodologii și orientări 
pentru formatori și angajatori pentru a-i ajuta să 
dobândească competențele necesare ca să lucreze 
alături de acești tineri.

Acest proiect a permis multor persoane să se 
angajeze și să se implice în îmbunătățirea 
oportunităților pentru tineri cu autism.

PREMII EUROPENE PENTRU PROIECTE EXCELENTE ȘI INOVATOARE
Premiul european pentru predare 
inovatoare celebrează realizările 
cadrelor didactice și ale 
instituțiilor de învățământ 
europene. Premiul se acordă 
pentru practici inovatoare 
remarcabile în domeniul predării și 
învățării în cadrul proiectelor 
Erasmus+.

Certificatul lingvistic european 
este un premiu care onorează cele 
mai inovatoare proiecte de 
învățare și predare a limbilor 
străine în educaţia școlară și în 
afara acesteia. Acesta 
promovează excelența în predarea 
limbilor și crește gradul de 
conștientizare a publicului cu 
privire la cooperarea europeană în 
acest domeniu.

Aveți nevoie de 
inspirație? Iată un 

exemplu

Pentru mai multe 
exemple de pro-
iecte, consultați 

platforma de pre-
zentare a rezulta-
telor proiectelor 

Erasmus+!
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ACȚIUNEA-CHEIE 2: COOPERAREA ÎNTRE 
ORGANIZAȚII ȘI INSTITUȚII

Proiecte orientate spre 
viitor

Proiecte la scară largă care 
urmăresc să dezvolte metode și 
practici inovatoare de politici care 
au potențialul de a deveni 
integrate. Acestea sprijină ideile 
orientate spre viitor care răspund 
principalelor priorități europene, 
oferind, în același timp, contribuții 
pentru îmbunătățirea sistemelor 
de educație, formare și tineret.

Grantul acordat este stabilit pe 
baza bugetului estimat, care poate 
fi de până la 700 000 EUR.

Centre de excelență 
profesională

Platforme internaționale de 
colaborare formate din cel puțin 
opt parteneri din diferite țări. 
Obiectivul acestora este de 
a construi forme inovatoare de 
parteneriate care să contribuie la 
asigurarea calității și să ofere 
instrumente instituțiilor VET, 
pentru ca acestea să se poată 
adapta la nevoile sociale și 
economice în continuă evoluție.

Grantul acordat este stabilit pe 
baza bugetului estimat, de până la 
4 milioane EUR.

Alianțe pentru 
inovare

Există două tipuri de 
alianțe ale organizațiilor 
active în domeniul VET. 
Alianțele pentru educație 
și întreprinderi promovează 
inovarea și îmbunătățesc 
dezvoltarea competențelor prin 
educație și formare.

Alianțele pentru (punerea în 
aplicare a Planului de) cooperare 
sectorială în materie de 
competențe sunt proiecte mai 
ample care urmăresc să dezvolte 
strategii sectoriale în materie de 
competențe în cadrul „Pactului 
privind competențele”.

Grantul acordat este stabilit pe 
baza bugetului estimat, de până la 
4 milioane EUR.

Proiecte de consolidare 
a capacității 
instituționale

Parteneriate internaționale între 
organizații din țările participante 
la program și din țările din afara 
UE care nu sunt asociate la 
program. Acestea urmăresc să 
susțină relevanța și accesibilitatea 
instituțiilor și sistemelor din aceste 
țări din afara UE, ca motor al 
dezvoltării socioeconomice 
durabile.

Grantul acordat este stabilit pe 
baza bugetului estimat, de până la 
400 000 EUR.

Spre exemplu: 
platforma pri-
vind înverzirea 
urbană (Urban 
Greening plat-

form)!

Iată un exem-
plu: Alianța 

Education for 
Digitalisation of 
Energy (Educa-

ție privind 
digitalizarea 

energiei).

Aceste acțiuni sunt gestionate de Agenția 
Executivă Europeană pentru Educație și Cultură.


