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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

ERASMUS 

Categoria 
acţiunii 

MOBILITATE 

Acţiunea Mobilitatea studenţilor ERASMUS pentru plasamente  
Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Această acţiune permite studenţilor din instituţii de învăţământ superior să efectueze un plasament 
cu o durată cuprinsă între 3 luni şi 12 luni, într-o întreprindere sau organizaţie dintr-o altă ţară 
participantă. 
 
Obiectivele mobilităţii studenţilor pentru plasamente sunt: 

• Să ajute studenţii să se adapteze cerinţelor pieţei muncii din UE; 
• Să permită studenţilor să dezvolte competenţe specifice, inclusiv lingvistice şi să înţeleagă mai 

bine cultura economică şi socială a ţării respective în contextul acumulării de experienţă 
profesională; 

• Să promoveze cooperarea dintre instituţiile de învăţământ superior şi întreprinderi; 
• Să contribuie la dezvoltarea de resurse umane formate din tineri calificaţi, deschişi şi cu 

experienţă internaţională ca viitori profesionişti. 
 
‘Plasament’ este o altă denumire pentru cunoscutul ‘training’ sau ‘practică’. 
Organizaţiile gazdă pentru plasamente studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de 
cercetare şi alte organizaţii, inclusiv instituţii de învăţământ superior. 
 
Studenţii Erasmus sunt selectaţi de instituţiile de învăţământ superior printr-un proces clar şi 
transparent. 
 
Înainte de plecare, studenţii semnează un contract de plasament care include următoarele 
documente : 

• un "contract de formare" ce conţine programul plasamentului; acest contract trebuie aprobat şi 
semnat de instituţia de învăţământ de origine, de instituţia gazdă şi de către student; 

• un "angajament pentru calitate în mobilitate" care precizează drepturile şi obligaţiile tuturor 
părţilor participante în mod specific la plasamentul în străinătate. 

• Carta studentului Erasmus care conţine drepturile şi obligaţiile studentului în perioada 
mobilităţii 

 
La sfârşitul perioadei petrecute în străinătate, instituţia de învăţământ superior de origine trebuie 
să recunoască pe deplin perioada petrecută în străinătate, conform contractului de formare, de 
preferinţă folosind sistemul de credite ECTS. În cazul special al unei perioade de plasament care nu 
este inclusă în curriculum-ul studentului, instituţia care îl trimite trebuie să recunoască acest 
plasament cel puţin prin intermediul Suplimentului la diplomă. 
 
Studenţilor li se poate acorda un grant pentru a-i ajuta să acopere cheltuielile de transport şi 
subzistenţă (inclusiv cheltuielile cu asigurarea şi viza) legate de perioada de plasament în 
străinătate. 
 
Plata burselor naţionale sau împrumuturi către studenţii care pleacă se va menţine pe durata 
perioadei plasamentului în străinătate. 
 
Înainte de perioada de plasament, un student Erasmus poate urma, dacă i se oferă acest lucru, un 
curs intensiv de limbi străine în ţara gazdă, pentru care i se poate acorda, de asemenea, finanţare. 
Pentru detalii suplimentare, a se vedea informaţiile cu privire la Cursurile intensive de limbi străine 
Erasmus. 
 
Studenţii cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectaţi pentru o perioadă 
de mobilitate. 

Cine poate beneficia - Studenţii înscrişi într-o instituţie de învăţământ superior care deţine o Cartă universitară 
Erasmus extinsă. 

- Întreprinderi, centre de training, centre de cercetare şi alte organizaţii.  
Cine poate candida - Instituţia de învăţământ superior care trimite studenţi şi care deţine o EUC extinsă 

- Consorţii de plasament care deţin un Certificat Erasmus de plasament în consorţii 
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 : 3 luni sau 2 luni pentru învăţământul profesional superior de scurtă durată  
Durata maximă: 12 luni 
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Comentariu privind 
durata 

 

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

Tabelul 1b 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

 

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. 
- Instituţia de învăţământ superior de origine trebuie să recunoască pe deplin perioada petrecută 

în străinătate, de preferinţă folosind sistemul de credite ECTS. Recunoaşterea se bazează pe 
contractul de formare aprobat de toate părţile înainte de începerea mobilităţii. În cazul special al 
unei perioade de plasament care nu este inclusă în curriculum-ul studentului, instituţia care îl 
trimite trebuie să recunoască acest plasament cel puţin prin intermediul Suplimentului la 
diplomă. Este încurajată folosirea documentelor Europass. 

- Studentul trebuie să fie înscris într-o instituţie de învăţământ superior care deţine o Cartă 
universitară Erasmus extinsă. 

- Studentul trebuie: 
∗ să fie cetăţeanul unei ţări participante la program sau 
∗ să fie cetăţeanul altei ţări înscris la cursuri regulate într-o instituţie de învăţământ superior 

dintr-o ţară participantă la program, în condiţiile fixate de fiecare ţară participantă, având 
în vedere natura programului (a se vedea site-ul Agenţiei Naţionale: www.anpcdefp.ro) 

- Studentul poate să beneficieze numai de două granturi Erasmus: unul pentru o mobilitate de 
studiu si altul pentru o mobilitate de plasament. 

- Ţara care trimite studenţi sau ţara gazdă trebuie să fie stat membru al UE. 
- Următoarele tipuri de organizaţii nu sunt eligibile ca organizaţii gazdă: 

∗ instituţiile UE şi alte organizaţii UE inclusiv agenţiile (lista lor completă poate fi consultată 
pe site-ul ec.europa.eu/institutions/index_en.htm); 

∗ organizaţii care administrează programe UE (pentru a evita conflictul de interese şi /sau 
dubla finanţare); 

∗ reprezentanţe diplomatice naţionale (ambasade şi consulate) din ţara de origine a 
studentului.  

Numărul minim de 
ţări: 

Nu este cazul 

Numărul minim de 
parteneri: 

Nu este cazul 

Comentariu privind 
participanţii: 

 

Nu există criterii de acordare a grantului 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 


