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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

ERASMUS 

Categoria 
acţiunii 

MOBILITATE 

Acţiunea Organizarea de mobilităţi ERASMUS  
Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Această măsură de sprijin se referă la organizarea următoarelor mobilităţi: 
• Mobilităţi studenţeşti pentru studii 
• Mobilităţi studenţeşti pentru plasament 
• Mobilităţi de personal – Misiuni de predare 
• Mobilităţi de personal – Formarea personalului 
 
Organizarea mobilităţilor studenţilor şi personalului instituţiilor de învăţământ superior se referă 
la crearea unor condiţii optime, prin asigurarea unui sprijin de calitate, în vederea realizării unei 
perioade de studiu, de formare sau de predare în instituţii de învăţământ superior sau 
întreprinderi din alte ţări participante. Instituţia de învăţământ superior primeşte un grant OM 
pentru cheltuielile de management, valoarea acestuia depinzând de numărul de mobilităţi 
efectuate în străinătate şi de numărul de vizite efectuate de personalul din întreprinderi care vine 
în misiuni de predare. Consorţiile de plasament primesc un grant OM pentru cheltuieli de 
management, valoarea acestuia depinzând de numărul de mobilităţi efectuate de studenţi pentru 
un plasament în străinătate. 
 
Organizarea de mobilităţi mai poate include următoarea listă de activităţi (care nu este 
exhaustivă): 
• Selecţia studenţilor şi a personalului care urmează să participe la mobilităţi; 
• Pregătirea lingvistică a studenţilor şi a personalului care participă la mobilităţi; 
• Oferirea de informaţii şi sprijin studenţilor şi personalului care efectuează mobilităţi (de ex. 

prezentarea universităţii/organizaţiei gazdă, servicii de primire, consiliere academică pentru 
studenţi, asistenţă cu privire la aspecte concrete cum ar fi cazare, asigurări sociale, permise 
de rezidenţă, activităţi de tutorat/mentorat pentru studenţii străini); 

• Acorduri academice şi organizatorice cu instituţiile partenere (de ex. pentru studenţi, 
recunoaşterea perioadei de studii în străinătate; pentru profesori, includerea cursurilor 
predate în programa universităţii gazdă; acorduri privind evaluarea studenţilor şi a cursurilor 
etc.. Toate acestea pot implica vizite la instituţiile partenere deţinătoare ale unei Carte 
universitare Erasmus); 

• Vizite la instituţii partenere potenţiale, deţinătoare ale Cartei universitare Erasmus, pentru a 
negocia şi încheia acorduri interinstituţionale 

• Dezvoltarea şi utilizarea Sistemului european de transfer al creditelor (ECTS) şi a 
Suplimentului la diplomă; 

• Asigurarea că există prevederi în contractele cu studenţii în ceea ce priveşte programul lor de 
studiu/plasament şi orice alte forme de evaluare (contracte de studiu, contracte de formare); 

• Activităţi privind monitorizarea studenţilor plecaţi în mobilitate, inclusiv vizite la instituţiile 
sau organizaţiile partenere; 

• Obţinerea de feedback de la studenţii şi cadrele didactice revenite din mobilitate. Asigurarea 
transparenţei acestor informaţii pentru studenţii şi cadrele didactice interesaţi să plece în 
mobilitate (implicarea asociaţiilor studenţeşti locale sau selectarea de studenţi care să ofere 
informaţii şi consiliere studenţilor care vor pleca în mobilitate, precum şi studenţilor străini); 

• Demersuri specifice pentru asigurarea calităţii plasamentelor studenţeşti în întreprinderi. 
• Oferirea de informaţii şi materiale publicitare cu privire la programul Erasmus (mobilităţile 

studenţilor, cadrelor didactice şi personalului administrativ). 
Cine poate beneficia - Instituţii de învăţământ superior care deţin o Cartă universitară Erasmus, studenţii şi 

personalul acestora 
- Consorţii de plasament care deţin un Certificat Erasmus de plasament în consorţii  

Cine poate candida Instituţiile de învăţământ superior şi consorţiile de plasament nu pot candida pentru granturi de 
organizare a mobilităţii ca atare. Valoarea grantului acordat pentru Organizarea de mobilităţi 
depinde de numărul de mobilităţi efectuate în străinătate şi de numărul de vizite ale personalului 
invitat din întreprinderi pentru care s-a acordat finanţare, precum şi de tabelele corespunzătoare 
cu privire la grant. 

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 

  
 

Nu este cazul 
 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii: 

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

Tabelul 2 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

Nu este cazul 

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 
eligibilitate: 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. 
- Mobilităţi studenţeşti pentru studii: Instituţia care organizează mobilitatea trebuie să fie o 

instituţie de învăţământ superior deţinătoare a unei Carte universitare Erasmus. 
- Mobilităţi studenţeşti pentru plasament: Instituţia/organizaţia care organizează mobilitatea 

trebuie să fie o instituţie de învăţământ superior deţinătoare a unei Carte universitare 
Erasmus extinse sau un consorţiu de plasament deţinător al unui Certificat Erasmus de 
plasament în consorţii. 

- Mobilităţi de personal pentru misiuni de predare şi formare de personal: Instituţia care 
organizează mobilitatea (inclusiv cea care invită personal didactic din întreprinderi) trebuie să 
fie o instituţie de învăţământ superior deţinătoare a unei Carte universitare Erasmus.  

Numărul minim de 
ţări: 

Nu este cazul 

Numărul minim de 
parteneri: 

Nu este cazul 

Comentariu privind 
participanţii: 

 

 
 

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 


