
 

Fiche N°/File Nr 13 : ERA-Cer  -   p. 1 

Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

ERASMUS 

Categoria 
acţiunii 

CARTA 

Acţiunea Carta universitară ERASMUS  
Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Carta universitară Erasmus (EUC) oferă cadrul general pentru activităţile de cooperare 
europeană pe care o instituţie de învăţământ superior le poate realiza în cadrul programului 
Erasmus. Ea constituie o condiţie prealabilă esenţială pentru ca instituţiile de învăţământ superior 
să organizeze acţiuni de mobilitate pentru studenţi, profesori şi alte persoane, să realizeze 
cursuri intensive de limbi străine şi programe intensive Erasmus şi să candideze pentru proiecte 
multilaterale, reţele, măsuri acompaniatoare şi să organizeze vizite pregătitoare. 
 
În mod special, EUC permite instituţiilor de învăţământ superior să solicite finanţare Erasmus 
pentru a: 
• Trimite studenţii proprii să studieze în instituţii de învăţământ superior din străinătate 
• Primi studenţi la studii din instituţii de învăţământ superior din străinătate 
• Trimite studenţii proprii pentru plasament în întreprinderi şi alte organizaţii, precum 

instituţiile de învăţământ superior din străinătate 
• Trimite cadrele didactice proprii în instituţii de învăţământ superior din străinătate 
• Primi cadre didactice din instituţii de învăţământ superior din străinătate 
• Primi cadre didactice invitate din întreprinderi din străinătate 
• Trimite personalul propriu pentru formare în străinătate 
• Primi personal din instituţii de învăţământ superior din străinătate pentru formare 
• Organiza cursuri intensive de limbi străine Erasmus (EILC) 
• Coordona programe intensive Erasmus 
• Coordona proiecte multilaterale Erasmus 
• Coordona reţele universitare Erasmus 
• Coordona măsuri acompaniatoare 
• Organiza vizite pregătitoare 
 
În plus deţinătoarele de Carta pot aplica pentru ECTS/DS Label printr-un apel specific (pentru 
mai multe informaţii a se verifica web site-ul Agenţiei Executive). 
 
Acordată de Comisia Europeană ca urmare a unui apel la propuneri, Carta defineşte principiile 
fundamentale şi minimum de cerinţe ce trebuie îndeplinite de instituţia de învăţământ superior 
atunci când realizează activităţi Erasmus. 
 
Candidatura instituţiei pentru o EUC include o Declaraţie de strategie Erasmus (EPS). Declaraţia 
trebuie să stabilească legătura dintre planul de cooperare Erasmus al instituţiei şi strategia 
definită în obiectivele statutare ale acesteia şi să precizeze măsurile şi acţiunile pe care instituţia 
intenţionează să le introducă pentru a răspunde exigenţelor Cartei. Declaraţia trebuie să fie 
publicată şi să i se dea vizibilitate. 
 
Instituţiile de învăţământ superior pot candida pentru trei tipuri de carte: 
 
1. Carta universitară Erasmus standard este destinată instituţiilor care doresc să solicite 

finanţare Erasmus pentru mobilităţi transnaţionale de studiu ale studenţilor şi pentru 
activităţi transnaţionale pentru profesori si alte categorii de personal şi/sau pentru a candida 
la proiecte multilaterale Erasmus, reţele, măsuri acompaniatoare sau vizite pregătitoare. 

2. Carta universitară Erasmus extinsă (numai plasamente pentru studenţi) este destinată 
instituţiilor care doresc să candideze numai pentru finanţarea plasamentelor transnaţionale 
pentru studenţi într-o întreprindere pe durata studiilor lor. 

3. Carta universitară Erasmus extinsă (Carta standard şi plasamente studenţeşti) este destinată 
instituţiilor care doresc să realizeze activităţi relevante atât pentru Carta universitară 
standard, cât şi pentru cea extinsă (numai plasamente studenţeşti). 

 
Atunci când acordă Carta universitară Erasmus, Comisia informează instituţia beneficiară dacă 
aceasta se referă la activităţi de studii, la plasamente sau la amândouă. 
 
Carta universitară Erasmus se acordă pe întreaga durată a Programului de Învăţare pe tot 
parcursul vieţii (LLP). Respectarea principiilor Cartei universitare Erasmus este monitorizată în 
permanenţă, iar în ultimă instanţă Carta poate fi retrasă de către Comisie dacă o instituţie nu 
respectă angajamentele înscrise în Cartă. 
 
Instituţiile şi autorităţile naţionale trebuie să anunţe fără întârziere Comisia Europeană cu privire 
la orice schimbare a situaţiei sau a statutului instituţiei care ar implica modificarea sau 
retragerea Cartei. 

Cine poate beneficia Instituţii de învăţământ superior, studenţii şi personalul acestora. 
Cine poate candida Instituţii de învăţământ superior recunoscute de autorităţile naţionale.  
PRIORITĂŢI Nu este cazul 
CUM SE CANDIDEAZĂ Centralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenţia Executivă. 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale.  
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Procedura de 
selecţie: 

COM 

  
 

 
 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă : Nu este cazul 
Durata maximă: Nu este cazul 
Comentariu privind 
durata 

Se acordă până în 2013 (durată completă) 

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

Nu este cazul 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

Nu este cazul 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Carta universitară ERASMUS nu presupune acordarea automată de finanţare. 

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: Instituţia de învăţământ superior trebuie să fie recunoscută de autorităţile naţionale 
Numărul minim de 
ţări: 

Nu este cazul 

Numărul minim de 
parteneri: 

Nu este cazul 

Comentariu privind 
participanţii: 

 

1. Aderarea la principiile fundamentale ale Cartei 
O justificare clară în cazul în care există dificultăţi cu privire respectarea acestor principii  
2. Calitatea candidaturii 
a. Strategia instituţiei, obiectivele si priorităţile pentru activităţile proprii programului ERASMUS 
sunt clare, inteligibile şi de bună calitate; 
b. Pentru asigurarea vizibilităţii activităţilor ERASMUS, Cartei universitare ERASMUS şi Declaraţiei 
de strategie ERASMUS sunt luate măsuri şi acţiuni adecvate; 
c. Pentru asigurarea calităţii în mobilitate sunt luate măsuri adecvate.  
 

Criterii de acordare a 
grantului  

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

Decembrie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  Decembrie 
Data probabilă a începerii acţiunii   


