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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul sectorial ERASMUS 
Categoria acţiunii CERTIFICATE 
Acţiunea Certificatul ERASMUS de plasament în consorţii 
Obiectivele şi descrierea 
acţiunii 

Certificatul Erasmus de plasament în consorţii recunoaşte capacitatea financiară şi operaţională 
a unui consorţiu de a organiza plasamente studenţeşti Erasmus şi de a solicita finanţare în 
acest sens. El conferă dreptul consorţiului de a candida la Agenţia Naţională pentru plasamente 
studenţeşti Erasmus şi pentru fonduri destinate mobilităţii acestora. 
 
Un consorţiu pentru plasament poate fi definit ca un grup de instituţii de învăţământ superior 
care deţin o Cartă universitară Erasmus extinsă şi eventual alte organizaţii (întreprinderi, 
asociaţii, camere de comerţ, fundaţii etc.) care conlucrează pentru a facilita plasamente pentru 
studenţi. Cele mai multe consorţii nu au personalitate juridică proprie, dar se bazează pe 
personalitatea juridică a membrilor lor. Coordonatorul consorţiului este organizaţia care 
conduce consorţiul. 
 
Certificatul Erasmus de plasament în consorţii se acordă de către Agenţiile Naţionale consorţiilor 
cu experienţă pentru o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire, 2013 fiind ultimul an de 
valabilitate. În cazul consorţiilor recent constituite şi fără experienţă sau rezultate prealabile, 
certificatul se acordă numai pentru anul universitar următor. 
 
Certificatul se acordă consorţiului care a acceptat să depună toate eforturile necesare pentru a 
asigura organizarea plasamentelor studenţeşti Erasmus la un înalt nivel de calitate. 
 
În cadrul unui consorţiu, fiecare instituţie de învăţământ superior care trimite studenţi în 
plasament răspunde de calitatea, conţinutul şi recunoaşterea plasamentului, aşa cum s-a 
convenit în Contractul de formare semnat de student, instituţia de origine şi instituţia gazdă, 
care include şi Angajamentul pentru calitate în mobilitate. Respectarea Certificatului Erasmus 
de plasament în consorţii este monitorizată. Orice încălcare de către consorţiu a angajamentelor 
asumate poate duce la retragerea Certificatului Erasmus de plasament în consorţii de către 
Agenţia Naţională. 
 
Coordonatorul consorţiului trebuie să informeze fără întârziere Agenţia Naţională cu privire la 
orice schimbare în alcătuirea, situaţia sau statutul consorţiului care ar putea necesita 
modificarea sau retragerea Certificatului Erasmus de plasament în consorţii. 

Cine poate beneficia - Instituţii de învăţământ superior care deţin o Cartă universitară Erasmus extinsă şi fac parte 
din consorţiu 

- Întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare şi alte organizaţii 
- Studenţi înscrişi în instituţii care fac parte din consorţiu 

Cine poate candida Organizaţia coordonatoare în numele consorţiilor de plasament (un grup de instituţii de 
învăţământ superior care deţin o Cartă universitară Erasmus extinsă şi eventual alte organizaţii 
cum ar fi întreprinderi, asociaţii, camere de comerţ, fundaţii etc.)  

PRIORITĂŢI Nu este cazul 
CUM SE CANDIDEAZĂ Descentralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenţia Naţională a candidatului  
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale.  
Procedura de selecţie: NA1 
  
 

11-martie-2011 
 
 

Termenul limită pentru 
depunerea candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă : 1 an 
Durata maximă: până în 2013 
Comentariu privind 
durata 

Se acordă pentru 1 an sau pentru o perioadă de 3 ani ce se poate prelungi, cu valabilitate finală 
până în 2013.  

DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid. 
Tabelul/Tabelele privind 
grantul: 

Nu este cazul 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

Nu este cazul 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Certificatul de plasament în consorţii nu presupune acordarea automată de finanţare. 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi Capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ 
AL UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 

- Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. Reguli specifice de 
eligibilitate: - Un consorţiu pentru plasament cuprinde cel puţin 1 instituţie/organizaţie coordonatoare şi 1 



 

Fiche N°/File Nr 14 : ERA-Cer  -   p. 2 

partener care este o instituţie de învăţământ superior. 
- Instituţiile de învăţământ superior care participă la consorţiu pentru plasament trebuie să 
deţină o Cartă universitară Erasmus extinsă. 
- Fiecare membru al consorţiului pentru plasament trebuie să aibă personalitate juridică în 
aceeaşi ţară cu candidatul. 

Numărul minim de ţări: Nu este cazul 
Numărul minim de 
parteneri: 

Nu este cazul 

Comentariu privind 
participanţii: 

 

1. Calitatea candidaturii 
Claritatea şi relevanţa scopului consorţiului, experienţa în învăţământul superior/ cooperarea cu 
instituţiile şi în plasamente, realizări anterioare, calitatea diseminării  
2. Calitatea consorţiului 
Alcătuirea şi calitatea structurii consorţiului, capacitatea administrativă, tehnică şi profesională 
a partenerilor, rolul şi responsabilitatea lor, susţinerea consorţiului  
3. Calitatea organizării mobilităţii 
Calitatea demersurilor pentru sprijinirea mobilităţii : informarea pentru selectarea 
participanţilor şi selectarea participanţilor, informarea potenţialelor organizaţii partenere, 
măsuri pentru asigurarea calităţii plasamentelor propuse şi pentru a se adapta cererii şi ofertei 
pregătirea, sprijinul practic, conţinutul formării şi recunoaşterea, mentoratul, evaluarea 
perioadei de mobilitate. 
 

Criterii de acordare a 
grantului  

 
PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

Vezi site-ul AN 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  Vezi site-ul AN 
Data probabilă a începerii acţiunii  Vezi site-ul AN 


