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Parlamentul European a aprobat în plen noul program 

Erasmus+ pe 19 noiembrie 2013. 

ERASMUS PLUS – ce aduce nou: 

• Acoperă sectoarele: educație, formare profesională, tineret și sport. 

• Reuneşte 7 programe actuale într-un singur cadru coerent.  

• Simplificări:  

- Apeluri de proiecte mai puține, 

- Reduce numărul de acțiuni, 

- Management financiar simplificat – unități de cost. 

• Buget crescut cu 40%. 

Buget total 2014-2020: 

aproximativ 14,7 miliarde 

de euro  

Beneficiari: 4 milioane de 

tineri, între 13 şi 30 de ani 

ERASMUS PLUS  





1) Mobilități de învățare (cel puțin 60% din buget) - KA1 

- profesori, formatori, studenți, elevi din școlile VET, personal 

nedidactic (actualele mobilități Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 

Grundtvig); 

- tineri, voluntari, lucrători de tineret (actualele proiecte de Schimburi, 

Serviciul European de Voluntariat sau de Formare din Tineret în Acțiune). 

2) Cooperare pentru inovare și bune practici (aproximativ 25% din buget) 

- KA2 

- parteneriate strategice - colaborări sectoriale dar și inter-sectoriale 

(actualele parteneriate bi sau multilaterale); 

- alianțe pentru cunoaștere, alianțe sectoriale și proiecte pentru 

creșterea capacității organizaționale prin cooperare internațională. 

3) Sprijin pentru reforma politicilor (aproximativ 4% din buget) - KA3 

- dialogul structurat între tineri și decidenții din domeniul tineretului; 

- sprijin pentru Metoda Deschisă de Coordonare; 

- suport pentru rețele/servicii/instrumente europene:  

       (Eurydice, Euroguidence, Europass, Eurodesk, etc). 

Trei acțiuni - KEY ACTIONS 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
http://www.euroguidance.ise.ro/
http://www.europass-ro.ro/acasa
http://www.eurodesk.ro/


Erasmus + 

Caracteristici noi: 

-    Schemă de garantare a împrumuturilor pentru masteranzi finanțează:  

-  studii complete de master în străinătate, 

-  dobândire de competențe pentru locurile de muncă cu nivel ridicat de 

cunoștințe. 

-    „Alianțele cunoașterii” - parteneriate între instituțiile de învățământ 

superior și întreprinderi: promovează creativitatea, inovarea și spiritul 

antreprenorial prin noi programe de învățământ, oportunități de studiu 

și calificări. 

-    „Alianțele competențelor sectoriale” - parteneriate între furnizori de 

servicii de educație și formare profesională și întreprinderi:  

- promovează capacitatea de inserție profesională,  

- oferă soluții pentru a elimina deficitele de competențe prin crearea 

de noi programe de studii specifice sectoarelor și forme inovatoare de 

predare în învățământul profesional. 



Erasmus+   
Mecanism de garantare a 

împrumuturilor pentru studenţii 

la master - credite în condiţii 

favorabile: 

– 12.000 euro (pentru un 

master de un an)                                                 

– 18.000 euro (pentru studii 

de doi ani) 

”Erasmus+ nu este un program specific pentru combaterea 

șomajului, dar dacă ești mai bine echipat, dacă vorbești mai 

multe limbi, dacă ai deprinderi mai bune, în special în domeniul 

IT, poți găsi un loc de muncă mai bun, poate în altă țară. 

Mobilitatea oferă multe șanse noi.” 

Doris Pack (PPE, Germania) – raportor comisia pentru cultură 

din Parlamentul European 



Erasmus+   

Mecanismul de garantare a 

împrumuturilor pentru studenţii 

la master: 

– 12.000 euro (pentru un 

master de un an)                                                 

– 18.000 euro (pentru studii 

de doi ani) 

Condiții de creditare și garantare: 
  

- O rată a dobânzii semnificativ mai mică 

decât rata de piață; 

 

- O opțiune de a amâna plata dobânzii în 

cursul perioadei de studiu; 

 

- O perioadă de grație inițială înainte de 

începerea rambursărilor, cu o durată 

minimă de 12 luni de la încheierea 

studiului; 

 

- O prevedere pentru o "vacanță de 

rambursare", cu o durată minimă de 12 luni 

pe durata împrumutului; 

 

- Nu există sancțiuni pentru rambursarea 

totală sau parțială devreme. 



Erasmus+  
Schimbări pentru studenți 

- Sprijin mai mare studenților care doresc să își îmbunătățească 

competențele lingvistice înainte de a-și începe studiile sau stagiul prin 

intermediul bursei Erasmus; 

- Dezvoltarea învățământului flexibil: învățământul la distanță sau cu 

timp parțial; 

- Concentrare asupra unor nevoi specifice: costul vieții în țara de 

destinație; sprijin mai mare studenților din medii mai puțin privilegiate, 

precum și celor cu dizabilități.  

- Bursele UE pot fi completate prin burse finanțate din bugetele naționale 

sau regionale. 

- Acorduri mai riguroase între instituțiile de învățământ superior:  

- specificarea competențelor lingvistice minime ale studenților;  

- furnizarea de informații detaliate privind cazarea și aspectele legate 

de vize. 



Erasmus+ 

Schimbări pentru adulți 

-     Mobilitatea individuală a cursanților adulți nu va mai fi 

sprijinită, cu excepția activităților prin parteneriate strategice. 

-     Profesorii și personalul implicat în educația adulților 

vor continua să beneficieze de experiențe de învățare 

individuale în străinătate (pe termen scurt și pe termen lung). 

Cele trei acțiuni de mobilitate existente în prezent (formare 

profesională la locul de muncă, alocații de studiu și vizite & schimburi) 

vor fi combinate într-o singură acțiune.  

-     Parteneriatele strategice vor contribui la modernizarea 

organizațiilor implicate în educația adulților. 

-     Va fi lansată o nouă platformă electronică pentru 

învățarea în rândul adulților în Europa (EPALE).  

Noutate: Cerința privind accesul liber va garanta 

faptul că toate materialele educaționale 

realizate cu finanțare prin Erasmus+ sunt 

accesibile în mod liber tuturor. 



Erasmus+ 
ACTIVITĂȚI învățământ preuniversitar 

•    Mobilități individuale – KA1: participări 

la cursuri/instruiri, activități de predare/ 

observare într-o școală parteneră. 

•   Parteneriate strategice – KA2:  
- Cooperare trans-sectoriale între școli 

și alte organizații: dezvoltarea programei 

școlare, consolidarea competențelor, 

combaterea violenței în școli etc. 

- Consorții locale între școli și autorități 

locale/regionale. 

- Schimburi de grupuri de elevi pentru 

perioade de studiu/instruire: dezvoltarea 

competențelor lingvistice și proiecte inter-

culturale. 

- eTwinning. 



Erasmus+ 
ACTIVITĂȚI învățământ superior 

       Mobilitatea studenților – KA1:  

•  Mobilitate de credit, inclusiv stagii de practică, 

în țările partenere, în ambele direcții (noutate); 

•  Mobilitate pentru studii complete de master; 

•  Mecanismul de garantare a creditelor de 

studii. 

 

         Mobilitatea profesorilor – KA1: 

•  Dezvoltarea de metode inovative de predare 

(în ambele direcții); 

•  Dezvoltare profesională: îmbunătățirea 

competențelor personalului academic și non-

academic (în ambele direcții); 

•  Invitarea specialiștilor din întreprinderi: 

dezvoltare curriculară. 

 



Erasmus+ 
ACTIVITĂȚI învățământ superior 

Cooperare și Inovare – KA2:  

• Parteneriate strategice (cu întreprinderi, organizații de 

cercetare, parteneri sociali, autorități locale/regionale etc:  

- programe comune, module comune, programe intensive 

- proiecte comune cu întreprinderi – studii de caz. 

- integrarea diferitelor modalități de studiu (distanță, part-time, 

modular) 

• „Alianțele cunoașterii” - parteneriate între instituțiile de 

învățământ superior și întreprinderi: 

- Dezvoltarea unei programe multidisciplinare pentru a 

răspunde nevoilor din anumite domenii de activitate 

- Stimularea spiritului antreprenorial al studenților și 

personalului academic și al întreprinderilor partenere. 



Erasmus Plus: Ce urmează 

• Propunerea a fost adoptată 

pe 19 noiembrie de 

Parlamentul European.  

• Adoptarea propunerii de către 

Consiliul European - luna 

decembrie.  

• Programul Erasmus+ va 

demara în ianuarie 2014. 

Agentia Nationala pentru Programe 

Comunitare in Domeniul Educatiei 

si Formarii Profesionale  

www.erasmusplus.ro 

http://www.erasmusplus.ro/


Mulţumim pentru atenţie! 
Margareta Căpîlnean 
Centrul Europe Direct Maramureş 

Bd. Traian 9/16, Baia Mare 
0262.224870, 222409, 221380 

http://europedirect.cdimm.org/ 
europedirect@cdimm.org 

https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures 
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