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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

ERASMUS 

Categoria 
acţiunii 

REŢELE MULTILATERALE 

Acţiunea Reţele universitare ERASMUS  
Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Reţelele universitare Erasmus sunt destinate promovării cooperării europene şi inovaţiei în 
domenii tematice specifice. Ele contribuie la îmbunătăţirea calităţii învăţământului superior, 
definesc şi conferă disciplinelor universitare o dimensiune europeană, încurajează inovaţia şi 
schimburile metodologice şi de bune practici. Aceasta se realizează prin cooperarea în cadrul 
reţelei între instituţiile de învăţământ superior, facultăţi sau departamente din universităţi. 
Această colaborare poate include, de asemenea, asociaţii profesionale şi întreprinderi, precum şi 
alte tipuri de asociaţii.  
 
Toate reţelele trebuie să reunească o varietate de părţi interesate, preocupate de tema abordată. 
Se preconizează ca în urma cooperării în cadrul reţelelor să se obţină rezultate care vor avea un 
impact larg şi durabil asupra instituţiilor de învăţământ superior şi a mediului universitar în 
întreaga Europă, în domeniul abordat. 
 
Anual sunt încurajate în mod special propunerile de reţele care se axează pe domenii şi teme 
insuficient abordate de reţele care au primit deja finanţare în cadrul acestei acţiuni, scopul fiind 
acela da a ajunge la o acoperire optimă a tuturor disciplinelor academice. Informaţii privind 
reţelele finanţate în cadrul apelurilor anterioare sunt disponibile în compendiile privind proiectul 
Erasmus de pe următorul site web: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_compendia_en.html 
 
Lista de mai jos cuprinde exemple de aspecte asupra cărora se vor îndrepta reţelele universitare: 

• Evaluarea situaţiei de fapt. Este vorba, în general, de descrierea, analizarea şi compararea 
metodelor de predare existente, definirea şi experimentarea de noi metode, identificarea 
materialelor didactice de calitate şi punerea lor la dispoziţia membrilor reţelei prin 
intermediul bazelor de date. 

• Activităţi din domeniul asigurării calităţii legate de un domeniu universitar. 
• Facilitarea cooperării europene. Evaluarea situaţiei la zi în ceea ce priveşte cooperarea 

europeană, identificarea necesităţilor şi a dificultăţilor şi a modalităţilor de a le depăşi. 
Elaborarea de instrumente (folosirea sistemului ECTS, noi modele de coordonare, strategii 
europene). Promovarea producerii de module europene. 

• Definirea şi actualizarea competenţelor generice şi sectoriale folosind metoda proiectului pilot 
“Tuning Educational Structures in Europe”. Proiectelor de reţea le revine acum misiunea să 
exploateze în continuare rezultatele proiectului Tuning. Reţelele trebuie să aplice 
metodologia şi rezultatele proiectului Tuning la disciplina lor. 

• Promovarea sinergiilor dintre predare şi cercetare, prin încurajarea instituţiilor de învăţământ 
superior să integreze rezultatele cercetării în predare şi să stabilească legături între reţelele 
Erasmus şi reţelele tematice finanţate de Direcţia Generală pentru Cercetare a Comisiei 
Europene. 

• Întărirea legăturilor dintre educaţie şi societate, aducând laolaltă sectorul public, sectorul 
privat, domeniul ştiinţific şi cel profesional, contribuind astfel la capacitatea de inovaţie în 
Europa. 

 
Fiecare reţea trebuie să realizeze cel puţin următoarele activităţi operaţionale: 

• Să creeze o pagină web şi alte instrumente adecvate pentru a sprijini schimbul de informaţii 
şi diseminarea; 

• Să întocmească un raport anual privind situaţia inovaţiei în domeniul său de activitate; 
• Să ofere participanţilor la programul Erasmus informaţii complete cu privire la evenimentele 

şi activităţile reţelei; 
• Să organizeze o şedinţă anuală în domeniul tematic al reţelei. Şedinţa poate reuni 

reprezentanţi ai altor activităţi finanţate prin programul Erasmus din domeniul respectiv, 
inclusiv, mai ales, proiecte multilaterale şi programe intensive. Ea poate fi realizată sub 
formă de seminar deschis sau conferinţă, încurajând în acest fel colaborarea dintre 
proiectele finanţate prin programul Erasmus şi alte iniţiative relevante; 

• Să ia măsurile adecvate pentru evaluarea performanţei reţelei. 
 
Una dintre organizaţiile care participă la reţea trebuie să îndeplinească rolul de coordonator. 
Totuşi, se aşteaptă ca şi alţi parteneri din cadrul reţelei să preia conducerea în implementarea 
diferitelor etape ale programului de lucru. Este esenţial ca întreaga reţea să participe activ la 
activităţi. 

Cine poate beneficia - Instituţii de învăţământ superior 
- Organisme publice 
- Întreprinderi 
- Asociaţii şi alte organizaţii implicate activ în domeniul învăţământului superior 
Notă: Această acţiune este deschisă organizaţiilor partenere din ţări ce nu participă la Programul 
de învăţare pe tot parcursul vieţii. Acestea nu pot fi organizaţii coordonatoare. A se vedea Partea 
I a acestui Ghid (secţiunea 1C) şi site-ul Agenţiei Executive pentru detalii administrative legate 
de participarea acestor organizaţii.       

Cine poate candida - Instituţii de învăţământ superior care deţin o Cartă universitară Erasmus pe întreaga durată a 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_compendia_en.html
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LLP 
- Organisme publice, întreprinderi, asociaţii şi alte organizaţii implicate activ în domeniul 
învăţământului superior.  

PRIORITĂŢI Nu este cazul. 
CUM SE CANDIDEAZĂ Centralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenţia Executivă 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale.  
Procedura de 
selecţie: 

COM 

  
 

28-februarie-2011 
 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă : 3 ani 
Durata maximă: 3 ani 
Comentariu privind 
durata 

Prelungirea perioadei de eligibilitate cu cel mult 6 luni, la cerere, pentru reţele este posibilă 
numai în cazuri excepţionale. Valoarea totală a grantului nu se modifică. 

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

Pentru baremul zilnic privind costurile de personal: vezi Tabelul 5a; baremul zilnic nu trebuie să 
depăşească aceste valori publicate. 
Pentru baremul zilnic privind costurile de subzistenţă: vezi Tabelul 5b; baremul zilnic nu trebuie 
să depăşească aceste valori publicate. 
Pentru organizaţii participante din ţări terţe: vezi tabelul publicat pe site-ul Agenţiei Executive. 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

Contribuţia maximă a UE la proiecte va fi de 600 000 EUR pentru întreaga durată a proiectului. 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Valoarea maximă a grantului european este de 75% 

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:  
Numărul minim de 
ţări: 

25 

Numărul minim de 
parteneri: 

25 

Comentariu privind 
participanţii: 

Toate reţelele trebuie să reunească o varietate de părţi interesate, preocupate de tema abordată. 
Acoperirea geografică şi participarea semnificativă a ţărilor trebuie asigurate. Numărul 
participanţilor/ţărilor nu poate fi mai mic de 31 decât în cazuri bine justificate.  
1. Relevanţa 
Finanţarea solicitată şi rezultatele scontate se încadrează clar în obiectivele specifice, 
operaţionale şi generale ale Programului. Obiectivele sunt clare şi realiste şi se referă la o 
temă/grup ţintă adecvate. Atunci când priorităţile pentru acţiunea respectivă sunt stabilite în 
Apelul general la propuneri 2011-2013 al LLP, cel puţin una dintre acestea trebuie tratată 
corespunzător. 
2. Calitatea programului de lucru 
Organizarea muncii este clară şi adecvată pentru atingerea obiectivelor. Programul de lucru 
stabileşte şi distribuie sarcini/activităţi partenerilor în aşa fel încât se garantează că rezultatele 
vor fi obţinute la timp şi se vor încadra în buget.  
3. Caracterul inovator 
Proiectul va furniza soluţii inovatoare pentru nevoile clar identificate ale unor grupuri ţintă clar 
identificate. Acest lucru se va realiza fie prin adaptarea şi transferarea abordărilor inovatoare 
deja existente în alte ţări sau sectoare de activitate, fie prin elaborarea de soluţii noi, originale, 
care nu sunt încă disponibile în nici una dintre ţările participante la Programul de Învăţare pe tot 
parcursul vieţii. 
4. Calitatea consorţiului 
Consorţiul reuneşte toate deprinderile, expertiza recunoscută şi competenţele necesare pentru 
punerea în practică a tuturor aspectelor programului de lucru. Sarcinile sunt distribuite 
partenerilor în mod adecvat.  
5. Valoarea adăugată europeană 
Beneficiile şi nevoia cooperării europene (spre deosebire de abordările naţionale, regionale sau 
locale) sunt clar demonstrate.  
6. Raportul costuri-beneficii 
Candidatura prezintă un echilibru între costuri şi beneficii pentru activităţile prevăzute şi bugetul 
corespunzător acestora. 

Criterii de acordare a 
grantului  

7. Impactul 
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Impactul previzibil asupra abordărilor, grupurilor ţintă şi sistemelor vizate este clar definit şi sunt 
stabilite măsurile pentru a se asigura obţinerea acestuia. Este probabil că rezultatele activităţilor 
vor fi semnificative. 
8. Calitatea planului de valorizare (diseminarea şi exploatarea rezultatelor) 
Activităţile de diseminare şi exploatare planificate vor permite folosirea optimă a rezultatelor 
dincolo de interesele participanţilor la proiect, pe durata şi după încheierea proiectului. 
9. După caz: Participarea unor organizaţii din ţări terţe  
Participarea unei ţări terţe adaugă un plus de valoare aplicaţiei pentru grant, activităţile propuse 
pentru partenerul(i) din ţara terţă sunt adecvate, iar bugetul solicitat în acest scop prezintă o 
valorificare corespunzătoare a sumelor alocate. 

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

iunie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  septembrie 
Data probabilă a începerii acţiunii  octombrie 


