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Erasmus+

Erasmus+ 
2021-2027
Vieți mai împlinite,  
minți mai deschise   

prin intermediul programului 
UE pentru educație, formare, 

tineret și sport

Programul Erasmus+ dispune de un 
buget estimat de 

  26,2 € miliarde1

,  
o finanțare aproape dublă în 

comparație cu programul anterior 
(2014-2020), la care se adaugă 

aproximativ   

2,2 € miliarde   
din instrumentul de 

cooperare externă al UE2. 

70% din buget va 
sprijini oportunitățile de 

mobilitate pentru toți  
susținând învățarea pe tot 

parcursul vieții. 

Mobilitatea Erasmus+ are efecte pozitive asupra dezvoltării 
educaționale, sociale, personale și profesionale, prin faptul 
că îmbunătățește cunoștințele, aptitudinile și atitudinile, 
îmbunătățește capacitatea de inserție profesională, 
contribuie la consolidarea încrederii și a independenței, 
stimulează curiozitatea și inovarea, promovează 
înțelegerea altor persoane și creează un sentiment de 
apartenență europeană.

30% din buget va fi investit în proiecte 
de cooperare și în activități de elaborare 
a politicilor,  
în cadrul cărora organizațiile câștigă experiență în cooperarea 
internațională, își consolidează capacitățile, produc abordări 
inovatoare, fac schimb de bune practici și colaborează în 
rețea. Prin aceste acțiuni, Erasmus+ va juca un rol important 
în consolidarea rezilienței și în sprijinirea redresării și a inovării 
în domeniile educației, formării, tineretului și sportului.

1 Bugetul programului Erasmus+ este alcătuit din 24,574 miliarde 
EUR în prețuri curente, ca parte a noului CFM (2021-2027), și o 

sumă suplimentară de 1,7 miliarde EUR la prețurile din 2018.
2 Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare 
și cooperare (IVCDCI) și Instrumentul de asistență pentru 

preaderare (IPA III).

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro
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Erasmus+ pe scurt
Sprijină prioritățile și activitățile sta-
bilite în Spațiul european al educației, 
în Planul de acțiune pentru educația 
digitală și în Agenda pentru compe-
tențe în Europa. Contribuie la pune-
rea în practică a Pilonului european 
al drepturilor sociale, pune în practică  
Strategia UE pentru tineret 2019-
2027 și dezvoltă dimensiunea euro-
peană în sport.

Oferă oportunități de mobilitate și 
cooperare în învățământul superior, 
în educația și formarea profesiona-
lă, în educația adulților și în educația 
școlară (inclusiv educația și îngrijirea 
copiilor preșcolari), pentru lucrătorii 
de tineret și personalul sportiv.

Pune un accent puternic pe incluzi-
unea socială, pe tranziția verde și 
pe cea digitală, precum și pe pro-
movarea participării tinerilor la viața 
democratică.

Oferă un program pentru toți: Mai fa-
vorabil incluziunii pentru persoanele 
cu mai puține oportunități și mai ac-
cesibil pentru organizațiile mici.

Investește în domenii de studiu pros-
pective, cum ar fi schimbările clima-
tice, competențele digitale, energia 
curată, inteligența artificială, științele 
sănătății etc.

Sprijină inițiativele emblematice, cum 
ar fi universitățile europene, cen-
trele de excelență profesională și 
DiscoverEU.

Promovează un stil de viață sănă-
tos prin sprijinirea proiectelor sporti-
ve pentru toți. 

Extinde mobilitatea și oportunitățile de 
cooperare dincolo de granițele Europei. 

Asigură cooperarea, consolidarea ca-
pacităților, schimburile, colaborarea 
în rețea și sprijinirea politicilor pentru 
organizații, precum și reforme în do-
meniul educației, formării, tineretului 
și sportului.

Noul program urmărește să sporească 
impactul calitativ al acțiunilor sale și să 
asigure egalitatea de șanse. În acest 
scop, programul se va adresa unor per-
soane de vârste diferite și care provin 
din medii culturale, sociale și economice 
diverse. El se va axa pe persoanele cu 
mai puține oportunități, inclusiv pe cele 
cu handicap, cu dificultăți educaționale 
sau din familii de migranți, precum și 
pe cele care locuiesc în zone rurale și 
îndepărtate.

În conformitate cu prioritățile Planului 
de acțiune pentru educația digitală, 
programul va dezvolta învățarea digi-
tală accesibilă și de înaltă calitate, va 
promova capacitatea cadrelor didac-
tice, a formatorilor și a lucrătorilor de 
tineret etc. de a utiliza instrumente și 
conținut digital, de a testa și promova 
învățarea la distanță, precum și învă-
țarea mixtă. Acțiunile de mobilitate ale 
programului vor oferi un număr sporit 
de oportunități pentru a dobândi și a 
dezvolta competențe digitale, prin iniți-
ative precum programul de stagii pen-
tru oportunități digitale.
Punerea în aplicare a programului va fi 
digitalizată în mod semnificativ și sim-
plificată pentru participanți, în special 
prin intermediul inițiativei privind legi-
timația europeană de student și al unei 
arhitecturi informatice revizuite pentru 
beneficiari și organismele de punere 
în aplicare. 

Incluziune și  
diversitate

Erasmus+ în  
domeniul digital

Programul  
Erasmus+ verde

În conformitate cu Pactul verde euro-
pean, programul va conduce prin pute-
rea exemplului, încurajând participanții 
să utilizeze transportul cu emisii reduse 
de dioxid de carbon ca alternativă la 
zboruri. Finanțarea Erasmus va fi cana-
lizată, de asemenea, către consolidarea 
cunoștințelor și a înțelegerii cu privire la 
durabilitate și acțiunile climatice, astfel 
încât europenii să dobândească com-
petențe recunoscute la nivel mondial 
necesare pentru a crea societăți, stiluri 
de viață și economii durabile.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=ro
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
https://europa.eu/youth/strategy_ro
https://europa.eu/youth/strategy_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/sport_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/sport_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=ro
https://europa.eu/youth/discovereu_ro
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job#:~:text=The%20Digital%20Opportunity%20traineeship%20initiative,graduates%20between%202018%20and%202020.&text=The%20Commission%20sets%20up%20the,help%20respond%20to%20the%20challenge
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job#:~:text=The%20Digital%20Opportunity%20traineeship%20initiative,graduates%20between%202018%20and%202020.&text=The%20Commission%20sets%20up%20the,help%20respond%20to%20the%20challenge
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
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Oportunități de mobilitate
Mobilitatea cursanților și a personalului este activitatea 
emblematică a programului Erasmus+. Se preconizează 
că aproximativ 10 milioane de persoane, incluzând 
studenți, cursanți, profesori universitari, profesori și 
formatori din toate sectoarele, vor participa la activități 
de mobilitate în străinătate în cursul programului. Prin 
experiența unică de a trăi, de a studia, de a urma cursuri 
de formare sau de a călători în străinătate, participanții 
dobândesc încredere în sine și competențe non-tehnice, 
descoperă culturi diferite și își construiesc rețele de 
relații interpersonale și profesionale cu persoane din 
alte țări. Acest lucru le stimulează capacitatea de 
inserție profesională și participarea activă în societate 
și contribuie la o mai mare incluziune socială și la 
consolidarea identității europene.

Beneficiind de o mobilitate cu un format și o durată mai 
flexibile, studenții din învățământul superior vor avea 
și mai multe oportunități de a studia sau de a efectua 
un stagiu în Europa și în afara acesteia. Noua aplicație 
pentru dispozitive mobile Erasmus+ îi va sprijini în 
fiecare etapă a călătoriei lor. 

Nou

 ● În învățământul superior, programele intensive hibride vor 
combina învățarea online și munca în echipă cu mobilita-
tea fizică pe termen scurt în străinătate. 

 ● Noul program dublează numărul de oportunități oferite 
cursanților care urmează cursuri de formare profesională 
pentru mobilitatea de studiu pe termen scurt și mobilita-
tea pe termen lung (ErasmusPro) și permite participarea la 
aceste oportunități și a țărilor din afara Europei.

 ● Erasmus+ va finanța, de asemenea, mobilitatea de studiu 
pe termen scurt și lung a elevilor, oferind experiențe în stră-
inătate atât pentru persoane, cât și pentru clase întregi.

 ● Programul va sprijini, de asemenea, mobilitatea cursanți-
lor adulți: Aceasta va oferi oportunități personalizate de 
formare și educație pentru adulții care ar beneficia de pe 
urma dezvoltării personale sau a îmbunătățirii substanția-
le a competențelor-cheie.

 ● Pentru a promova participarea la viața democratică, 
programul va sprijini inițiativele locale și transnaționale 
conduse de tineri, în cadrul unor grupuri informale de tineri 
sau de organizații de tineret, pentru a se implica și a învăța 
să participe la societatea civilă prin activități de participare 
a tinerilor.

 ● După o etapă-pilot reușită, DiscoverEU va face parte in-
tegrantă din componenta Erasmus+ pentru tineret. Tinerii 
în vârstă de 18 ani vor avea șansa de a călători în Euro-
pa pentru o perioadă de până la o lună, în mod ideal cu 
trenul. DiscoverEU pune în legătură tinerii europeni și le 
permite să descoperă bogatul patrimoniu cultural al Euro-
pei. De asemenea, îi înzestrează cu competențe-cheie și cu 
deprinderi de viață și îi încurajează să adopte obiceiuri de 
călătorie durabile.

 ● Activitățile de mobilitate vor fi completate cu oportunități 
de învățare a limbilor străine prin intermediul instrumen-
tului de sprijin lingvistic online Erasmus+ (OLS) sau al altor 
forme suplimentare de sprijin lingvistic. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_ro
https://europa.eu/youth/discovereu_ro
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_ro
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_ro
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Proiecte de cooperare
Erasmus+ va spori sprijinul acordat proiectelor care 
promovează cooperarea și schimbul de practici, per-
mițând actorilor principali să utilizeze mai bine noile 
tehnologii, să dezvolte metode inovatoare de predare, 
formare și învățare, să promoveze învățarea non-for-
mală și să dezvolte instrumente și activități comune. 

Nou

 ● Datorită noilor parteneriate la scară mică, o gamă mai lar-
gă de părți interesate vor putea beneficia de program. Su-
mele mici ale granturilor, durata scurtă și cerințele simple 
pot facilita participarea noilor-veniți și a organizațiilor mici. 

 ● Implementarea integrală a inițiativei privind universitățile 
europene va permite o cooperare aprofundată și sistemică 
între instituțiile de învățământ superior, sporind calitatea 
și competitivitatea învățământului superior european. 

 ● Platformele centrelor de excelență profesională vor fi pe 
deplin implementate în cadrul noului program. Acestea vor 
oferi competențe profesionale de înaltă calitate, vor spri-
jini activitățile antreprenoriale și vor promova incluziunea 
și inovarea.

 ● Lansarea Academiilor Erasmus pentru profesori va pune în 
comun expertiza și va oferi cursuri de formare pentru pro-
fesori și formatori, inclusiv în ceea ce privește învățămân-
tul online și la distanță, și va asigura incluziunea elevilor și 
a cursanților cu mai puține oportunități. 

 ● Programele de masterat comun Erasmus Mundus vor avea 
noi caracteristici pentru a stimula participarea instituțiilor 
de învățământ superior din țările partenere și pentru a 
crea oportunități unice de mobilitate a studenților, atât în 
interiorul, cât și în afara Europei. 

 ● Pentru a încuraja inovarea, creativitatea și participarea, 
noul program va promova parteneriatele orientate spre 
viitor, proiectele la scară largă care vizează identificarea, 
dezvoltarea, testarea și/sau evaluarea abordărilor inova-
toare care au potențialul de a fi generalizate și îmbunătăți-
rea sistemelor de educație și formare.

 ● Consolidarea capacităților cu instituții din țările partenere 
din întreaga lume în domeniul educației și formării profesi-
onale și al sportului va completa activitățile deja existente 
de consolidare a capacităților în învățământul superior și 
în sectorul tineretului. 

 ● Dimensiunea sportivă a programului va fi consolidată prin 
promovarea parteneriatelor de cooperare și a evenimen-
telor sportive non-profit pentru a sensibiliza opinia publică 
cu privire la rolul sportului în diverse domenii, cum ar fi 
incluziunea socială, egalitatea de șanse și activitățile fizice 
benefice pentru sănătate. 

Sprijin pentru 
elaborarea de politici 
și cooperare

Programul oferă sprijin pentru elaborarea 
de politici și pentru cooperarea la nivelul 
UE, contribuind la reformele naționale și 
la modernizarea în domeniile educației, 
formării, tineretului și sportului. Aceste 
obiective sunt urmărite prin învățare 
reciprocă și schimburi, activități 
analitice, anchete, studii și cooperarea 
cu alte organizații internaționale, printre 
alte acțiuni. 

Proiectele „Tineretul european împreună” 
vor sprijini dezvoltarea unei cooperări 
structurate mai transnaționale - online 
și offline - între diferite organizații de 
tineret, pentru a construi sau a consolida 
parteneriate axate pe solidaritate și 
pe participarea democratică favorabilă 
incluziunii a tuturor.

Acțiunile Jean Monnet
Acțiunile Jean Monnet vor continua să aducă o con-
tribuție semnificativă la reflecțiile privind integrarea 
europeană prin promovarea cunoașterii și a sensibili-
zării cu privire la chestiunile legate de UE. Noul pro-
gram sporește oportunitățile de predare, învățare și 
dezbatere despre UE.

Nou
Jean Monnet pentru școli va permite includerea 
nu numai a universităților, ci și a școlilor și a 
altor instituții de învățământ și formare.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=ro
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/teacher-academy-courses-and-materials-support-teachers_ro
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_ro
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/european-youth-together_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/jean-monnet_ro


Doriți mai multe informații? 
Consultați site-ul Erasmus+ pentru a explora toate oportunitățile pe care le oferă,  

și platforma de rezultate Erasmus+ pentru a afla mai multe despre proiectele finanțate.  

Comisia Europeană, agențiile naționale și Agenția Executivă pentru Educație, 
Audiovizual și Cultură gestionează și pun în aplicare programul.

Utilizați următoarele platforme pentru a începe călătoria Erasmus+! 

Platforma eTwinning   pentru profesori și personal.

School Education Gateway   pentru profesori, factori de decizie, 

cercetători din domeniul educației.

Platforma EPALE   pentru profesioniștii din domeniul educației adulților. 

Portalul european pentru tineret   și   Youthpass   pentru tineri 

și organizațiile de tineret.

Urmăriți-ne pe 
rețelele sociale  

@EUErasmusPlusProgramme

@European_Youth_EU

@EUErasmusPlus
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_ro
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_ro
https://www.eacea.ec.europa.eu/
https://www.eacea.ec.europa.eu/
https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/index.htm
https://epale.ec.europa.eu/ro
https://europa.eu/youth/home_ro
https://www.youthpass.eu/ro/
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/
https://www.instagram.com/european_youth_eu/?hl=en
https://twitter.com/EUErasmusPlus



