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PROGRAM: “ERASMUS +” - PROGRAMUL UNIUNII EUROPENE PENTRU EDUCAȚIE, FORMARE, TINERET ȘI SPORT 

CERERE GENERALĂ 2018 
ACȚIUNI: ACȚIUNEA-CHEIE 1 (AC1) – MOBILITATEA PERSOANELOR ÎN SCOPUL ÎNVĂȚĂRII; ACȚIUNEA-CHEIE 2 (AC2) – 

COOPERAREA PENTRU INOVARE ȘI SCHIMB DE BUNE PRACTICI; ACȚIUNEA-CHEIE 3 (AC3) – SPRIJIN PENTRU REFORMAREA 

POLITICILOR; ACTIVITĂȚILE JEAN MONNET; SPORT 

REFERINȚĂ: 2017/C 361/04 

DOMENII: educație, formare, tineret, sport 

 

BUGET TOTAL 

ESTIMAT 
TERMENE-LIMITĂ PENTRU 

DEPUNEREA PROPUNERILOR 
CINE POATE SOLICITA 

COFINANȚARE 
ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI 

 
2.490,9 

milioane € 
 

 
2018 

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 de masă 

 
statele membre ale UE, statele SEE 
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia), 
țările candidate: Turcia şi Fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Prezenta cerere de propuneri se bazează pe Regulamentul (UE) nr. 
1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a acțiunii 
„Erasmus+” - Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, 
precum și pe programele de lucru anuale Erasmus+ 2017 și 2018. 
Programul Erasmus+ se referă la perioada 2014-2020. Obiectivele generale 
și specifice ale programului Erasmus+ sunt prevăzute la articolele 4, 5, 11 și 
16 din regulament. 

Principalele modificări aduse în 2018 sunt: 

 mai multe posibilități pentru studenți de a efectua stagii pentru 
dobândirea de competențe digitale; 

 noua inițiativă „ErasmusPro” în cadrul proiectelor de mobilitate în 
domeniul educației și formării profesionale (EFP), care favorizează 
stagiile de lungă durată; 

 un nou tip de „parteneriate de schimburi școlare” în cadrul 
parteneriatelor strategice, pentru a ajuta școlile să se orienteze mai 
bine în privința proiectelor de cooperare; 

 reintroducerea acțiunii „alianțele competențelor sectoriale” în 
Ghidul programului; 

 adaptarea regulilor de finanțare pentru majoritatea acțiunilor. 

La fel ca în 2017, Ghidul programului 2018 pune un accent deosebit pe 
încurajarea proiectelor care vin în sprijinul incluziunii sociale (în special a 
refugiaților și migranților) și al prevenirii radicalizării. 

Acțiuni: 
1.Mobilitatea persoanelor în scopul învățării: 

- Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării – 1 februarie, 

 
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). 

Formularele de depunere a cererii 
online și celelalte documente pentru 
2018 sunt în curs de pregătire și vor fi 
publicate pe site-ul agențiilor naționale 
sau al Agenției Executive pentru 
Educație, Audiovizual și Cultură, în 
funcție de acțiunile avute în vedere. 

 Agenția Națională „Erasmus +” în 
România este: Agenția Natională 
pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educației şi Formării 
Profesionale (ANPCDEFP) . 

 
 Toate organizațiile care 
intenționează să participe la Programul 
„Erasmus +” trebuie să se înregistreze 
și să ofere baza lor de date juridice și 
financiare în mecanismul unic de 
înregistrare din Portalul Participanților 

Obiective generale, specifice și tipuri de acțiuni: 

http://www.uncjr.ro/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32013R1288
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32013R1288
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_ro
https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_ro
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://www.anpcdefp.ro/anpcdefp.php?id=1&link=15
http://www.anpcdefp.ro/anpcdefp.php?id=1&link=15
http://www.anpcdefp.ro/anpcdefp.php?id=1&link=15
http://www.anpcdefp.ro/anpcdefp.php?id=1&link=15


Comunicare UNCJR   Fişa redactată de către  
www.uncjr.ro                  Biroul de Reprezentare de la Bruxelles   

 

- Programele comune de masterate Erasmus Mundus – 15 februarie , 
- Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului – 1 februarie, 26 
aprilie, 4 octombrie. 

 
2. Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici: 

- Parteneriate strategice în domeniul educației și formării – 21 martie,  
- Parteneriate strategice în domeniul tineretului – 1 februarie, 26 
aprilie ṣi 4 octombrie, 
- Alianțele cunoașterii – 28 februarie, 
- Alianțe ale competențelor sectoriale – 28 februarie, 
- Consolidarea capacităților în domeniul învățământul superior – 8 
februarie,  
-    Consolidarea capacităților în domeniul tineretului – 8 martie. 

 
3. Sprijin pentru reformarea politicilor:   

- Reuniuni între tineri și factorii de decizie din domeniul tineretului – 1 
februarie, 26 aprilie şi 4 octombrie. 

 
4. Activități Jean Monnet – 22 februarie pentru toate activitățile: 

- Catedre, module, centrele de excelență, sprijin acordat asociațiilor, 
rețele, proiecte. 

 
5. Sport – 5 aprilie pentru toate tipurile de acțiuni:  

- Parteneriatele de colaborare, 
- Parteneriate de colaborare mici,  
- Evenimente sportive europene nonprofit. 

 
 
 
 
textul cererii: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN 
 
ghidul programului:  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-
guide_ro  
 
 
 
Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA): 
Bruxelles 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts  
 
Agenția Națională Erasmus +: 
București 
agentie@anpcdefp.ro  

al Comisiei Europene. Informații în 
ghidul programului, secțiunea C. 
 
 Grupurile de tineri active în 
domeniul tineretului, dar nu neapărat 
în contextul unei organizații de tineret, 
pot solicita finanțare pentru mobilitatea 
în scopul învățării pentru tineri și 
lucrători de tineret, precum și pentru 
parteneriate strategice în domeniul 
tineretului. 
 
 Activitățile Jean Monet sunt 
deschise organizaṭiilor din întreaga 
lume. 
 
 
 
 

 
 

 

 

Sursă de informare şi documentație: 

Instituții responsabile: 

http://www.uncjr.ro/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_ro
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_ro
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts
mailto:agentie@anpcdefp.ro?Subject=Erasmus+:

