
ERASMUS+  2023

Obiectivul general al programului Erasmus+ este de a sprijini dezvoltarea
educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară
activitatea în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport.
Programul Erasmus+ 2021-2027 oferă oportunități de mobilitate și cooperare pentru
toți actorii implicați activ în domeniile menționate, fie ca persoane sau ca
instituții/organizații.

Toate informatiile se găsesc pe site-ul:

https://www.erasmusplus.ro

https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura

Ghidul programului (RO)

https://www.erasmusplus.ro/library/Documente/GHIDURI%20gene
rale/Ghid%202023/Erasmus%2BProgramme%20Guide2023_ro%20

(1).pdf

https://www.erasmusplus.ro/educatie-scolara
https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura
https://www.erasmusplus.ro/library/Documente/GHIDURI generale/Ghid 2023/Erasmus+Programme Guide2023_ro (1).pdf


Tipuri de proiecte

A.Educație școlară
A1. Acreditare  ( se aplică exclusiv pentru proiectele de mobilitate – termen 

limită 19 octombrie 2023 ora 13.00 ora României)
A2. Proiecte de mobilitate (termen limită 23 februarie 2023 ora 13.00 ora 

României)
A3. Parteneriate pentru cooperare (termen limită 22 martie 2023 ora 13.00 

ora României, respectiv 4 octombrie 2023 ora 13 ora României pentru parteneriatele 
de mică anvergură)

B.Educația adulților
C. Formare profesională VET
D. Tineret
E. Sport

https://www.erasmusplus.ro/educatie-scolara


A1. Acreditarea în educația școlară

- Acreditările sunt un instrument creat pentru a sprijini instituțiile cu experiență
care derulează proiecte de mobilitate Erasmus+ ca parte a unei strategii
organizaționale, descrisă prin planul Erasmus. 

- Organizațiile care sunt acreditate în cadrul Erasmus+ au acces simplificat la 
finanțare și se pot concentra pe dezvoltarea instituției pe termen mediu-lung.

- Valabiliatea acreditării: 2021-2027

- Informații se obțin în Apelul Națioanl 2023 și în Ghidul  programului (RO) la 
pag.82

https://www.erasmusplus.ro/library/Apeluri/2022/Apel_national_2022_v1.pdf


A2. Proiectele de mobilitate (pag.42-109 în Ghidul programului)

Tipuri de proiecte

Proiecte ”simplificate” – depuse de către organizații eligibile neacreditate.
Proiecte ”acreditate” – ale organizațiilor care dețin acreditare Erasmus+

Tipuri de activități de mobilitate

• activități de job-shadowing;

• misiuni de predare;

• cursuri și formare;

• mobilitatea de grup a elevilor;

• mobilitatea pe termen scurt/lung de învățare pentru elevi;

• experți invitați;

• vizite pregătitoare;

• găzduirea unor profesori sau educatori/ pedagogi.

Aceste activități pot fi realizate în oricare dintre cele două tipuri de proiecte.

Informații: https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura

https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura


A3. Parteneriate pentru cooperare

Tipuri de proiecte
Parteneriate de cooperare (pag. 239 în Ghidul progamului)
- minimum trei organizații din trei state membre ale UE. Abordează minimum o prioritate

orizontală și/sau sectorială. Durata între 12-36 de luni.

Parteneriate la scară mică/ de mică anvergură (pag 249 în Ghidul programului)
- minimum două organizații din două state diferite membre ale UE.Abordează minimum o 
prioritate orizontală și/sau sectorială. Durata între 6-24 de luni. Se adresează cu precădere
instituțiilor/organizațiilor nou-venite în program, respectiv celor care nu au mai beneficiat
niciodată de finanţare în Erasmus+ (sau predecesoarele sale) în calitate de coordonator sau
partener.

Pentru cine?
Pentru organizații: instituții publice sau private active în domeniul educației școlare.
Pentru: directorii de școli, cadrele didactice și personalul din școli, elevii din învățământul
preșcolar, primar și secundar.

Informații: https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura

https://www.erasmusplus.ro/videos-det/vrs/IDdoc/271
https://www.erasmusplus.ro/library/files/Generale 2022/Ghiduri implementare/Ghid candidatura succes Small-Scale 2022.pdf
https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura


Cum se depune o cerere de finanțare

1. ÎNREGISTRAREA ORGANIZAȚIEI (pag 428 din Ghidul programului)

Pentru înregistrarea în sistemul de înregistrare a organizațiilor al programului Erasmus+ și al 
Corpului european de solidaritate, reprezentantul legal al solicitantului trebuie să parcurgă
următorii pași:

- crearea unui cont EU Login (dacă solicitantul nu are deja un cont). Noile conturi EU Login 
pot fi create la următoarea adresă de internet: 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi;

- accesarea sistemului de înregistrare a organizațiilor al programului Erasmus+ și al 
Corpului european de solidaritate

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc și înregistrarea (dacă este cazul) în numele
organizației pe care o reprezintă.

- dovada formei juridice (formularul de entitate juridică care poate fi descărcat de pe site-ul
CE) la adresa:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-
and beneficiaries/forms-contracts_ro

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and beneficiaries/forms-contracts_ro


INSTRUMENTE ONLINE PENTRU CĂUTARE DE PARTENERI 

1.School Education Gateway (SEG) - portalul european pentru resurse în educaţia
şcolară şi pentru căutare de cursuri şi parteneri
https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/index.htm

2.OTLAS - portal pentru căutare de parteneri de proiecte Erasmus+ în domeniul
tineretului

https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/

3. E-TWINNING – portalul comunităţii online pentru şcolile din Europa, prin care se pot 
găsi parteneri şi se pot implementa proiecte de cooperare virtuală

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning

4. EPALE - portalul comunităţii online pentru educaţia adulţilor, util pentru căutare de 
cursuri şi de parteneri

https://epale.ec.europa.eu/ro

https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/index.htm
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning
https://epale.ec.europa.eu/ro


Model cerere de finanțare




