
 

 

 

Program Erasmus+, Apel 2018 

 

 

Website-ul programului ERASMUS+ : www.erasmusplus.ro.  

 

Documente de referință ale programului ERASMUS+: 

- Apelul european la propuneri de proiecte Erasmus+,   

- Apelul naţional  la propuneri de proiecte Erasmus+  

- Ghidul Programului Erasmus+ pentru Runda 2018 sunt publicate pe site-ul: 

http://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura și  în limba română la 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_ro . 

- Formularele de candidatură pentru Runda 2018 se găsesc la secţiunea : 

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

Țările participante la program pot lua parte la toate acțiunile programului Erasmus+:  

▪ Statele membre ale Uniunii Europene;  

▪ Țările membre AELS/SEE: Islanda, Liechtenstein și Norvegia; 

▪ Țările candidate pentru aderarea la UE: Turcia și fosta Republică iugoslavă a 

Macedoniei. 

Termenele limită pentru Runda 2018 : 

Acțiunea-cheie 1: 

▪ Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului - 1 februarie 2018 

▪ Mobilitatea persoanelor în domeniul educației și formării profesionale, al 

învățământului școlar și al educației pentru adulți - 1 februarie 2018 

▪ Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului - 26 aprilie 2018 

▪ Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului - 4 octombrie 2018 

Acțiunea-cheie 2: 

▪ Parteneriate strategice în domeniul tineretului - 1 februarie 2018  

▪ Parteneriate strategice în domeniul educației și formării - 21 martie 2018  

▪ Parteneriate strategice în domeniul tineretului - 26 aprilie 2018  

▪ Parteneriate strategice în domeniul tineretului - 4 octombrie 2018  

▪ Consolidarea capacităților în domeniul tineretului - 8 martie 2018 

Acțiuni privind sportul: 

▪ Parteneriate de colaborare - 5 aprilie 2018  

▪ Parteneriate de colaborare mici - 5 aprilie 2018  

▪ Evenimente sportive europene nonprofit - 5 aprilie 2018 

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; 
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▪ 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. 

Informatii suplimentare: www.erasmusplus.ro 

 

Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul 
Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021 

 

 

Informații generale: 

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 

Profesionale (ANPCDEFP) a fost desemnată ca Operator de Program (OP) în România pentru 

Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021. 

Statele donatoare: 

 Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU); 

 National Agency for International Education Affairs (AIBA), Liechtenstein. 

ANPCDEFP implementează programul împreună cu parteneri de program din statele 

donatoare și facilitează contactul cu potenţiali parteneri de proiect din sectorul public şi privat 

din statele donatoare. 

Documente de referință: 

- Reglementări privind implementarea Mecanismului Financiar al 

Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021 (text disponibil doar în limba 

engleză); pe site-ul http://www.eea4edu.ro/despre-program/ 

- Ghid privind regulile de funcționare și implementare ale Programului de 

Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (text disponibil doar 

în limba engleză) pe site-ul http://www.eea4edu.ro/despre-program/: 

- Apelul pentru Vizite pregătitoare în cadrul Mecanismului Financiar SEE 

este lansat :  

http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2017/11/CALL_VP_2017_EN.pdf 

Programul urmărește: 

- Îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei educaţiei şi formării; 

- Mobilitatea de învăţare a studenţilor şi a personalului din învăţământul universitar 

între ţările donatoare şi ţările beneficiare; 

- Cooperarea şi parteneriatele între educaţie şi piaţa muncii; 

- Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 
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Programul acordă o atenţie specială: 

- formării şi educaţiei în învăţământul profesional și tehnic (inclusiv şcoli postliceale); 

- mobilităţilor studenţilor şi personalului din învăţământul universitar; 

- incluziunii sociale în învăţământul preuniversitar; 

- educaţiei pentru democraţie şi cetăţenie; 

- îmbunătăţirii situaţiei populaţiei Roma. 

Bugetul de 14.117.647 Euro este alcătuit din : 

- 12,000,000 euro granturi SEE; 

- 2.117.647 euro contribuţie naţională. 

Adițional, 150.000 euro pot fi alocaţi din Fondul pentru Relaţii Bilaterale pentru consolidarea 

relaţiilor bilaterale. 

Se finanţează: 

- Vizite pregătitoare; 

- Proiecte de mobilitate bilaterală; 

- Proiecte de cooperare strategică sau de mică anvergură; 

- Proiecte naţionale care consolidează cooperarea între şcoli VET şi companii; 

- Proiecte naţionale pentru asigurarea unei incluziuni efective a copiilor Roma în şcoală. 

Perioada :  Programul demarează în 2017 şi se încheie în 2024.  

Referitor la cooperarea bilaterală, menţionăm că programul va consolida relaţiile bilaterale 

între România şi statele donatoare prin intermediul proiectelor de cooperare, a mobilităţilor, a 

producerii de rezultate comune, a cunoaşterii şi înţelegerii reciproce. 

Informații suplimentare: 

Pentru orice fel de probleme tehnice, o puteţi contacta pe Doamna Ileana Racoviceanu, 

responsabil de comunicare, la adresa : ileana.racoviceanu@anpcdefp.ro. 

Pentru clarificări cu privire la conţinutul formularului, îl puteţi contacta pe Dl Radu Stoika, 

coordonator experţi de proiecte, la adresa : radu.stoika@anpcdefp.ro. 

 

Programul Educație 2014-2021, finanțat din granturile SEE 

 

 

În decembrie 2017 a fost lansat oficial Programul Educație 2014-2021, finanțat din 

granturile SEE, în România. 

 

Programul va finanța: 

- Mobilitatea studenților și a personalului didactic din învățământul superior (români în 

statele donatoare și a celor din statele donatoare în România); 
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- Cooperarea instituțională în învățământul superior prin schimbul de bune practici în 

domeniul metodologiilor de predare și organizarea schimburilor pe termen scurt 

pentru studenți; 

- Abilități și competențe îmbunătățite ale experților educaționali - mobilitate pentru 

inspectori școlari, consilieri, formatori de cadre didactice și asistență educațională; 

- Calitatea învățământului la locul de muncă - educație și formare profesională cu 

accent pe școlile de formare profesională care au încheiat parteneriate cu companii 

pentru stagii; 

- Capacitatea instituțională a școlilor de a crește incluziunea copiilor romi. 

A fost lansat și primul apel cu finanțare din program, cu un buget de 1 milion de Euro. Apelul 

este dedicat mobilităţii studenților și a personalului didactic din învățământul superior pentru 

anul universitar 2018-2019 și va fi deschis până la data de 5 februarie 2018. 

 

Informații privind granturile SEE în România: http://www.eeagrants.ro/ 

Informații  suplimentare : http://www.eea4edu.ro/. 

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 acoperă mai multe programe de finanţare, care au ca 

scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării 

între statele donatoare şi cele 15 ţări beneficiare ale finanţării Programul Educație 2014-2021, 

finanțat din granturile SEE 

. 

Instituţia care coordonează în România întreaga programare şi gestionare a granturilor 

SEE este Ministerul Fondurilor Europene, prin intermediul Punctului Naţional de 

Contact. 

 

 

POCU 

MĂSURI DE EDUCAȚIE DE A DOUA ȘANSĂ PENTRU TINERII NEETS  

 AP 6/ PI 8.ii/ OS 6.1 

 

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene și 

Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale au lansat 

GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A 

FONDURILOR - MĂSURI DE EDUCAȚIE DE A DOUA ȘANSĂ PENTRU TINERII 

NEETS - AP 6/ PI 8.ii/ OS 6.1 și apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de 

depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene 

nr.7312/28.12.2017. 

 

Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt, în 

principal, cele care vizează   acțiuni menite să realizeze reinserția în sistemul educațional, cu 

http://www.eeagrants.ro/
http://www.eea4edu.ro/
http://www.eeagrants.org/
http://www.eeagrants.org/
http://www.eeagrants.ro/
http://www.eeagrants.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/16410
http://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/16410
http://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/16410
http://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/16410
http://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/16411
http://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/16411


 

 

precădere cel profesional și tehnic prin programul „A doua șansă”, să sporească nivelul de 

conștientizare a rolului educației prin campanii de informare, să contribuie la scăderea ratei 

abandonului școlar, inclusiv prin oferirea unor măsuri de sprijin financiar pentru cursanți și 

familiile acestora. 

 

Grupul țintă eligibil va cuprinde exclusiv tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, 

înregistrați la SPO care au părăsit prematur sistemul de educație, cu accent pe cei din mediul 

rural și pe cei aparținând minorității roma, profilați în prealabil de către Serviciul public de 

ocupare – SPO (ANOFM prin unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa aflate în 

regiunea eligibila). 

 

Bugetul alocat este de 122.582.353 euro (contribuția UE şi contribuția națională) 

Mecanismul competitiv  

Axa Prioritară: 6/PI 8.ii/OS 6.1 din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  

 

Depunerea cererilor de finanțare : Sistemul informatic MySMIS 2014+ se va deschide în 

data de 10.01.2018, ora 10.00, şi se va închide în data de 04.07.2018, ora 16.00. 

Informații suplimentare: 

http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19563/pocu-s-a-lansat-ghidul-specific-pentru-masuri-

de-educatie-de-a-doua-sansa-pentru-tinerii-neets 

(Sursa: www.fonduri-structurale.ro) 

POR 

Trei noi apeluri de proiecte, în valoare de 258 milioane euro, pentru 

îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

AM POR a lansat pe 4 decembrie 2017, trei apeluri de proiecte, în valoare totală de 

aproximativ 258 milioane euro, pentru finanțarea investițiilor în infrastructura educațională 

din învăţământul antepreşcolar şi preşcolar, din învățământul obligatoriu și, respectiv, 

învăţământul profesional și tehnic. 

Depunerea cererilor de finanțare pe cele 3 apeluri de proiecte se va putea face utilizând 

sistemul electronic MySMIS în perioada 4 ianuarie 2018, ora 12.00 – 4 mai 2018, ora 12.00. 

Informații suplimentare : 

http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19486/por-trei-noi-apeluri-de-proiecte-in-valoare-de-

258-milioane-euro-pentru-imbunatatirea-infrastructurii-educationale 

(Sursa: www.fonduri-ue.ro) 

 

 

Inspector pentru proiecte educaționale, 

Natalia Aida Pop 
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