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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

ERASMUS 

Categoria 
acţiunii 

MOBILITATE 

Acţiunea Mobilitatea personalului ERASMUS – Formarea personalului din 
instituţii de învăţământ superior în întreprinderi şi în instituţii de 
învăţământ superior  

Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Această acţiune permite cadrelor didactice şi altor categorii de personal din instituţii de 
învăţământ superior să participe la o perioadă de formare cu o durată între 5 zile lucrătoare şi 6 
săptămâni într-o întreprindere sau organizaţie, cum ar fi o instituţie de învăţământ superior 
dintr-o altă ţară participantă la program. 
 
Obiectivele acestei mobilităţi a personalului în vederea formării sunt: 

• Să permită personalului din instituţiile de învăţământ superior să acumuleze cunoştinţe sau 
know-how din experienţe şi bune practici în străinătate, precum şi deprinderi practice 
relevante pentru funcţia lor actuală şi pentru dezvoltarea lor profesională; 

• Să ajute la dezvoltarea relaţiilor de colaborare între instituţiile de învăţământ superior şi 
întreprinderi. 

• Să motiveze studenţii şi personalul din universitate să participe la mobilităţi şi să-i ajute la 
pregătirea mobilităţii. 

 
Şederea în întreprinderea, organizaţia sau instituţia parteneră se poate numi în mai multe feluri: 
scurtă perioadă de detaşare, observare la locul de muncă, vizită de studii, atelier, conferinţă etc. 
 
Beneficiarii sunt selectaţi de instituţia de învăţământ superior de origine. Aceştia trebuie să 
prezinte instituţiei un plan de lucru aprobat de întreprinderea/instituţia gazdă. Planul trebuie să 
conţină cel puţin: scopul şi obiectivele generale, rezultatele scontate în urma activităţilor de 
formare sau de învăţare ce urmează a fi realizate, precum şi un program pentru perioada de 
mobilitate. 
 
Membrii de personal cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectaţi 
pentru o perioadă de mobilitate. 

Cine poate beneficia Personal din instituţii de învăţământ superior. 
Cine poate candida Instituţii de învăţământ superior care deţin o Cartă universitară Erasmus. 
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 : 5 zile lucrătoare 
Durata maximă: 6 săptămâni 
Comentariu privind 
durata 

- Şederile mai scurte de 5 zile lucrătoare sunt permise în cazul în care absenţa personalului 
ridică probleme sau in cazul prezenţei la conferinţe, seminarii şi ateliere de lucru. 

- Pregătirea lingvistică şi participarea la conferinţe, seminarii şi ateliere nu trebuie să ocupe 
cea mai mare parte a perioadei de formare cu finanţare Erasmus per instituţia de trimitere şi 
an universitar (pentru acelaşi contract financiar). 

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

Tabelul 1a 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

 

Comentariu privind 
finanţarea: 

 

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 
Reguli specifice de Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. 
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eligibilitate: - Personalul trebuie să fie angajat al unei instituţii de învăţământ superior care deţine o EUC. 
- Un membru al personalului trebuie să fie: 

∗ cetăţeanul unei ţări participante la program sau 
∗ cetăţeanul altei ţări, care este angajat sau locuieşte într-o ţară participantă la program, 

în condiţiile stabilite de către fiecare ţară participantă, ţinând cont de natura 
programului (a se verifica web site-ul Agenţiei Naţionale: www.anpcdefp.ro) 

- Atunci când organizaţia gazdă este o instituţie de învăţământ superior, aceasta trebuie să 
deţină şi o EUC. 

- Ţara de origine sau ţara gazdă trebuie să fie stat membru al UE. 
Numărul minim de 
ţări: 

Nu este cazul 

Numărul minim de 
parteneri: 

Nu este cazul 

Comentariu privind 
participanţii: 

 

Niciun criteriu de acordare este stabilit la nivel european. 
 

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  iunie 


