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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

ERASMUS 

Categoria 
acţiunii 

MOBILITATE 

Acţiunea Mobilitatea personalului ERASMUS – Misiuni de predare ale cadrelor 
didactice din instituţii de învăţământ superior şi ale personalului 
invitat din întreprinderi  

Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Această acţiune permite personalului să predea o perioadă cuprinsă între 1 zi – sau cel puţin 5 
ore de predare - şi 6 săptămâni, într-o instituţie de învăţământ superior dintr-o altă ţară 
participantă. O durată minimă de 5 zile lucrătoare este recomandată insistent. 
 
Obiectivele acestei mobilităţi a personalului pentru misiuni de predare Erasmus sunt: 

• Să încurajeze instituţiile de învăţământ superior să îşi lărgească şi să îşi îmbogăţească oferta 
de cursuri, precum şi conţinutul acestora; 

• Să permită studenţilor care nu au posibilitatea să participe la programele de mobilităţi să 
beneficieze de cunoştinţele şi expertiza cadrelor didactice din instituţii de învăţământ 
superior şi a personalului invitat din întreprinderi din alte ţări europene; 

• Să promoveze schimbul de expertiză şi experienţă privind metodele pedagogice; 
• Să creeze legături 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. 
 
Misiunile de predare pot fi realizate de cadre didactice din instituţii de învăţământ superior şi de 
personal invitat din întreprinderi. În toate cazurile, activităţile personalului care efectuează o 
misiune de predare trebuie să fie integrate în curriculum-ul instituţiei gazdă. 
 
Instituţiile de învăţământ superior/întreprinderile partenere trebuie să fi convenit în prealabil 
asupra programului de activităţi pe care urmează să le desfăşoare profesorii participanţi 
(programul de predare). Atunci când persoana venită în misiune de predare provine dintr-o 
instituţie de învăţământ superior, misiunea trebuie să aibă la bază un acord interinstituţional 
între instituţia de origine şi cea gazdă. 
 
Cadrele didactice din instituţiile de învăţământ superior sunt selectate de către instituţia de 
origine, iar personalul întreprinderilor de către instituţia gazdă. 
 
În cazul mobilităţii personalului dintr-o întreprindere către o instituţie de învăţământ superior, 
mobilitatea este aranjată prin intermediul unei invitaţii din partea instituţiei de învăţământ 
superior adresată membrului din cadrul personalului întreprinderii. Grantul este întotdeauna 
gestionat de către instituţia de învăţământ superior. 
 
Membrii de personal cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectaţi 
pentru o mobilitate. 

Cine poate beneficia - Cadre didactice din instituţii de învăţământ superior 
- Personal din întreprinderi 

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 : 1 zi  
Durata maximă: 6 săptămâni 
Comentariu privind 
durata 

Cerinţa minimă pentru o misiune de predare este de 5 ore de predare. 
Durata minimă de 5 zile lucrătoare este recomandată insistent pentru a se asigura o contribuţie 
semnificativă la programul de predare şi la viaţa internaţională a instituţiei gazdă.  

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: 
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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: - Misiunea de predare trebuie să se desfăşoare într-o instituţie de învăţământ superior care 

deţine o Cartă universitară Erasmus. 
- Misiunea de predare se bazează pe acorduri interinstituţionale între instituţia de învăţământ 

superior de origine şi cea gazdă sau pe sau pe un acord între o instituţie de învăţământ 
superior şi întreprinderea respectivă. 

- Programul de predare trebuie convenit în prealabil de toate părţile implicate. 
- Misiunea de predare poate fi efectuată fie de un cadru didactic dintr-o instituţie de 

învăţământ superior (angajat al instituţiei de învăţământ superior deţinătoare de Cartă 
universitară Erasmus), fie de un membru al personalului dintr-o întreprindere eligibilă. O 
întreprindere eligibila trebuie să respecte definiţia din temeiul juridic LLP (articolul 2, nr. 25): 
“Întreprindere înseamnă toate întreprinderile implicate în activitatea economică in sectorul 
public sau privat indiferent de mărimea lor, statutul juridic sau sectorul economic în care 
acestea operează, inclusiv economia socială“. Definiţia noţiunii de "întreprindere" implică 
faptul că în continuare companiile, instituţiile de învăţământ superior, centrele de cercetare, 
firmele care desfăşoară activităţi independente, firmele de familie, parteneriatele şi asociaţiile 
angajate în mod regulat într-o activitate economică pot fi considerate ca fiind întreprinderi. 
Activitate economică este factorul determinant şi nu forma juridică. 

- Un membru al personalului didactic 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) 

- 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 


