
 
 

PROGRAMUL ERASMUS+  

APEL 2019 
 

WEBSITE-UL PROGRAMULUI ERASMUS+ : www.erasmusplus.ro.  

 

BUGETUL ROMÂNIEI PENTRU PROGRAMUL ERASMUS+, acţiuni descentralizate 

2019, este  de 81 483 095 Euro 

 
PRIORITĂŢI EUROPENE ÎN CONTEXT NAŢIONAL :  
 
- Prioritate orizontală: Incluziunea socială   

 

DOCUMENTE DE REFERINȚA ALE PROGRAMULUI ERASMUS+, APEL 2019: 

 

 Apelul european la propuneri de proiecte Erasmus+ https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=EN 

 Apelul naţional  la propuneri de proiecte Erasmus+ 

https://www.erasmusplus.ro/library/Apeluri/2019/Apel_national_2019_-29oct.pdf 

 Ghidul Programului Erasmus+ pentru 2019  

(în limba engleză-versiunea originală) 

https://www.erasmusplus.ro/library/Apeluri/2019/erasmus-2019-program-guide.pdf 

(în limba română) https://www.erasmusplus.ro/library/Apeluri/2019/erasmus-plus-

programme-guide-2019_ro.pdf. 

 

TERMENELE LIMITA PENTRU RUNDA 2019 : 

 

Acțiunea-cheie 1 (AC1) – PROIECTE DE MOBILITATE: 

 

▪ Mobilitatea persoanelor în domeniul educației și formării profesionale, al  

      învățământului școlar și al educației pentru adulți - 05 februarie 2019 

▪ Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului - 05.02, 30.04, 01.10.2019  

 

Acțiunea-cheie 2 (AC2) – PARTENERIATE STRATEGICE: 

 

▪ Parteneriate strategice în domeniul educației și formării - 21.03.2019 

Tipuri de proiecte:  

 Parteneriate strategice pentru susţinerea inovării (cu produse intelectuale)  

 Parteneriate strategice pentru susţinerea schimbului de bune practici (fără produse 

intelectuale)  

 Parteneriate de schimb interşcolar, la care pot participa doar şcoli 

http://www.erasmusplus.ro/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=EN
https://www.erasmusplus.ro/library/Apeluri/2019/Apel_national_2019_-29oct.pdf
https://www.erasmusplus.ro/library/Apeluri/2019/erasmus-2019-program-guide.pdf
https://www.erasmusplus.ro/library/Apeluri/2019/erasmus-plus-programme-guide-2019_ro.pdf
https://www.erasmusplus.ro/library/Apeluri/2019/erasmus-plus-programme-guide-2019_ro.pdf


 
 Parteneriate de schimb interşcolar eTwinning, coordonate de școli care dețin 

certificate eTwinning 

 Parteneriate strategice în domeniul educaţiei şcolare care promovează cooperarea între 

autorităţi şcolare locale/regionale 

▪ Parteneriate strategice în domeniul tineretului - 05.02, 30.04, 01.10.2019  

 Iniţiativele transnaţionale pentru tineret  (proiecte care să încurajeze angajamentul 

social şi spiritul antreprenorial al tinerilor) 

 

Acțiunea-cheie 3 (AC3) - Sprijin Pentru Reformarea Politicilor (doar pentru domeniul  

                                           tineret – PROIECTELE DE DIALOG PENTRU TINERET) 

 

▪ Proiectele de dialog pentru tineret (AC3) - 05.02, 30.04, 01.10.2019  

 

INSTRUMENTE ONLINE PENTRU IDENTIFICARE DE ORGANIZATII 

PARTENERE : 

 

▪ School Education Gateway (SEG) – portalul european pentru resurse în educaţia 

şcolară şi pentru căutare de cursuri şi parteneri; 

▪ OTLAS – portal pentru căutare de parteneri de proiecte Erasmus+ în domeniul 

tineretului; 

▪ E-TWINNING – portalul comunităţii online pentru şcolile din Europa, prin care se 

pot găsi parteneri şi se pot implementa proiecte de cooperare virtuală; 

▪ EPALE – portalul comunităţii online pentru educaţia adulţilor, util pentru căutare de 

cursuri şi de parteneri. 

 

 

 

Nota bene:  
Toate îndrumările necesare în vederea realizării unei candidaturi de succes sunt detaliate în 

Ghid; de asemenea, pe site veţi găsi formularele de candidatură, imediat ce vor fi definitivate 

de Comisia Europeană. 

 

 

 

Inspector pentru proiecte educaționale, 

Natalia Aida Pop 


