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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

ERASMUS 

Categoria 
acţiunii 

MOBILITATE 

Acţiunea Vizite pregătitoare ERASMUS  
Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Principalul obiectiv al acestei acţiuni este acela de a ajuta instituţiile de învăţământ superior să 
stabilească contacte cu instituţii partenere potenţiale în vederea stabilirii de: 
- noi acorduri interinstituţionale (nu reînnoiri) privind mobilitatea studenţilor şi/sau a 

personalului; 
- plasamente studenţeşti Erasmus; 
- programe intensive Erasmus; 
- reţele Erasmus; 
- proiecte multilaterale Erasmus; 
- măsuri acompaniatoare Erasmus. 
 
Consorţiul ERASMUS de plasament poate utiliza vizitele pregătitoare in vederea organizării 
plasamentelor studenţești. 
 
Grantul pentru vizita pregătitoare poate fi folosit şi pentru a participa la un "seminar de contact" 
pentru identificarea de parteneri organizat de o Agenţie Naţională. Detalii privind seminariile sunt 
disponibile la cerere de la Agenţiile Naţionale. 
 
În plus, dacă în ţara de origine nu există un consorţiu ,se pot acorda granturi pentru vizite 
pregătitoare întreprinderilor sau altor organizaţii pentru a le ajuta să beneficieze de experienţa 
consorţiilor din străinătate în vederea înfiinţării de consorţii pentru organizarea de plasamente 
studenţeşti Erasmus. 
 
Pentru a putea solicita finanţare pentru o vizită pregătitoare, instituţia de învăţământ superior 
trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus (EUC). 
 
Grantul pentru vizita pregătitoare poate fi folosit pentru a vizita: 
- una sau mai multe instituţii de învăţământ superior potenţiale partenere (nu este necesar ca 

instituţiile de învăţământ superior vizitate să deţină o EUC); 
- o întreprindere sau o organizaţie. 

Cine poate beneficia - Persoane care lucrează într-o instituţie de învăţământ superior ce deţine o EUC. 
- Persoane care lucrează într-un consorţiu ce deţine Certificatul ERASMUS de plasament in 

consorţii. 
- Persoane din  întreprinderi sau al alte organizaţii în cazul vizitelor în străinătate ce au drept 

scop să sprijine înfiinţarea de consorţii de plasament pentru studenţi. 
Cine poate candida - Instituţii de învăţământ superior care deţin o Cartă universitară Erasmus 

- Consorţiul ERASMUS de plasament care deţine Certificatul ERASMUS de plasament in 
consorţii 

- Întreprinderi sau alte organizaţii 
PRIORITĂŢI Nu este cazul.  
CUM SE CANDIDEAZĂ Descentralizat. Candidatura se trimite la Agenţia Naţională a candidatului  
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale.  
Procedura de 
selecţie: 

NA1 

  
 

Termenele limită se stabilesc de către fiecare Agenţie Naţională 
 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă : 1 zi 
Durata maximă: 5 zile 
Comentariu privind 
durata 

Toate activităţile pot începe cel mai devreme la 1 ianuarie 2011 şi trebuie să se încheie cel târziu 
la 30 aprilie 2012. 

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: 

Nu este cazul 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Nici un comentariu 
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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 
Reguli specifice de 
eligibilitate: 

- Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. 
- Organizaţiile candidate care sunt instituţii de învăţământ superior trebuie să deţină o EUC. 
- Granturile pentru vizitele pregătitoare (inclusiv cele pentru seminariile de contact) urmăresc 

sprijinirea organizaţiilor în a dezvolta viitoare proiecte / parteneriate. Ţara de origine şi ţara 
de destinaţie trebuie să fie ţări participante la programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii 
nu neapărat state membre ale UE. 
Cu toate acestea, solicitanţii / beneficiarii unui grant pentru vizită pregătitoare trebuie să 
acorde atenţie  următoarei cerinţe: cel puţin o organizaţie parteneră a viitorului parteneriat / 
proiect - care va fi pregătit ca urmare a vizitei pregătitoare - trebuie să fie situată într-o stat 
membru al UE pentru ca aplicaţia pentru grantul cu privire la viitorul parteneriat / proiect să 
fie eligibilă în mod oficial. 

- Întreprinderile sau alte organizaţii sunt eligibile dacă nu există niciun consorţiu in ţara 
acestora si dacă scopul vizitei este de a beneficia de experienţa consorţiului din străinătate in 
vederea creării unui consorţiu pentru organizarea de mobilităţi de plasament ERASMUS. 

- Vă rugăm să verificaţi la Agenţia Naţională dacă se aplică cerinţe naţionale suplimentare. 
- De obicei, un grant se acordă unei singure persoane pe vizită, dar în cazuri excepţionale doi 

angajaţi ai aceleiași instituţii pot primi un grant pentru a întreprinde o vizită împreună. Se 
finanţează o singură vizită pentru fiecare proiect potenţial. 

- Candidaturile pentru vizite pregătitoare nu sunt eligibile după depunerea candidaturii pentru 
proiectul respectiv. 

Numărul minim de 
ţări: 

Nu este cazul 

Numărul minim de 
parteneri: 

Nu este cazul 

Comentariu privind 
participanţii: 

Niciun comentariu 

1. Conţinutul şi durata 
Programul acţiunii de mobilitate este clar şi rezonabil; durata sa este realistă şi adecvată. 
2. Relevanţa 
Există o legătură clară între activităţile şi strategia instituţiei sau organizaţiei candidatului şi 
scopul şi conţinutul vizitei pregătitoare.  
 

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 


