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PROGRAM: ERASMUS + - PROGRAMUL UNIUNII PENTRU EDUCAȚIE, FORMARE PROFESIONALĂ, TINERET ȘI SPORT  
acțiunea-cheie 3:„Sprijin pentru reformarea politicilor” 

TITLUL CERERII 2017: „Calificări comune în cadrul învățământului profesional și tehnic (VET)" 

REFERINȚĂ: 2017/C 346/09 

DOMENII: educație, formare, tineret, inserție profesională 

 

BUGET  DURATĂ CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE ELIGIBILITATE - 
ȚĂRI/REGIUNI 

 
6.000.000 €; 
până la 80% 

cofinanțare, între 
200.000€ și 

500.000€/proiect 

 
31 ianuarie 

2018  
(ora 12.00 la 

Bruxelles) 
  

 
furnizori de VET, întreprinderi private sau publice, 
camere de comerț și meserii, organizații profesionale, 
autorități publice locale, regionale și naționale, parteneri 
sociali, institute de cercetare, servicii publice de ocupare 
a forței de muncă, organizații de tineret, asociații de 
părinți, etc.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obiectivele generale ale cererii de propuneri sunt, pe de o parte, creșterea capacității de 
inserție profesională a tinerilor și aducerea unei contribuții la dezvoltarea unei forțe de 
muncă înalt calificate, competente și mobile, de care să beneficieze inclusiv 
întreprinderile și, pe de altă parte, încurajarea evoluțiilor comune în domeniul VET în 
Europa și consolidarea în ansamblu a calității, a relevanței și a atractivității acestuia. 

Obiectivul specific al cererii este sprijinirea pregătirii sau a instituirii de calificări VET 
comune, inclusiv la nivel superior, sau a îmbunătățirii calificărilor existente. 

Calificările transnaționale trebuie să includă o componentă puternică de învățare la locul 
de muncă și de mobilitate, să abordeze aspecte precum rezultatele învățării, asigurarea 
calității și recunoașterea adecvată, utilizând totodată instrumentele și mecanismele 
europene relevante. 

Principalele tipuri de activități cofinanṭate: 

- conceperea sau îmbunătățirea unui sistem de calificare comună în cadrul VET, menit 
să răspundă unor necesități concrete în materie de competențe în țările cu parteneri 
obligatorii, în vederea recunoașterii sale drept calificare în fiecare dintre aceste țări; 

- constituirea unor noi structuri de cooperare durabilă care să asigure transparența, 
comparabilitatea, sisteme adecvate de asigurare a calității și recunoașterea reciprocă a 
calificărilor, făcând totodată angajamentele existente mai sistematice și mai bine țintite. 
 
 
 
 
Jurnalul Oficial al UE – textul oficial al cererii: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.346.01.0006.01.FRA&toc=OJ:C:2017:346:TOC 

 
Informații suplimentare: 
 
 Toate entitățile care 
intenționează să participe 
la programul „Erasmus +" 
trebuie să se înregistreze 
în Portalul Participanților 
al Comisiei Europene. 
 
 Proiectele trebuie să 
demareze în perioada 1 
septembrie 2018 - 1 
noiembrie 2018. 
 
 Durata implementării 
este de maximum 24 de 
luni. 
 
 Fiecare consorțiu 
trebuie să aibe cel putin 3 
parteneri din minimum 2 
ṭări eligibile din care una 
trebuie să fie membră a 
UE.  
 
 Parteneriatele trebuie 
să aibe în componență 
inclusiv următoarele două 
tipuri de organizații: un 
furnizor de VET (de nivel 
secundar superior sau 
postliceal universitar sau 

Obiective specifice, priorități şi tipuri de acțiuni: 

Sursă de informare şi documentație: 

http://www.uncjr.ro/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.346.01.0006.01.FRA&toc=OJ:C:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.346.01.0006.01.FRA&toc=OJ:C:2017:346:TOC
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
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EACEA (atenție, la data redactării acestei fișe de prezentare  - 17.10.2017, pe website-ul 
agenției EACEA există o eroare de postare privind textul oficial al cererii, dar restul 
documentației, respectiv ghidul, formularul online și contactul sunt postate corect): 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-
education-and-training_en  
  
 
 
 
Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) – Bruxelles 
Avenue du Bourget 1 
B-1049 Bruxelles 
Belgia 
 
Întrebările privind această cerere de propuneri de proiecte pot fi trimise la:  

Michèle Grombeer 
EACEA-EPLUS-VET@ec.europa.eu 

neuniversitar); o 
întreprindere (publică sau 
privată) sau o cameră de 
industrie, de comerț și de 
meserii sau o organizație 
sectorială/profesională. 
 
 EACEA preconizează 
că va finanța aproximativ 
20 de propuneri. 
 
 Candidatura poate fi 
depusă în oricare limbă 
oficială a UE. 
 

 

Instituție responsabilă: 

http://www.uncjr.ro/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-training_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-training_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
mailto:EACEA-EPLUS-VET@ec.europa.eu

