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Activitățile de cooperare transnațională (denumite în continuare activități/evenimente 

TCA) reprezintă un instrument care are ca scop aducerea unei valori adăugate 
proiectelor finanțate prin programul Erasmus+, precum și creșterea impactului acestuia 
la nivel național și internațional. 

Astfel, activitățile TCA sunt evenimente organizate de către Agențiile Naționale 
Erasmus+ menite să creeze cadrul, contextul și premisele învățării, schimbului de 
experiențe, colaborării și creării de parteneriate la nivel internațional pentru 
reprezentanții organizațiilor eligibile în contextul programului Erasmus+ (Găsiți aici 
tipurile de organizații eligibile: http://www.erasmusplus.ro/organizatii ).  

Tipuri de evenimente propuse (lista nu este exhaustivă): 

Cursuri de formare 

Seminare de contact 

Conferințe 

Vizite de studiu, etc. 

Avantajele participării la evenimentele de tip TCA sunt multiple: 

- Reprezintă experiențe de învățare formală și/sau nonformală, facilitate de taineri și 
experți internaționali , cu obiective și instrumente educaționale actuale și cu largă 
aplicabilitate; 

- Constituie un bun prilej pentru a interacționa cu un mediu internațional, pentru a 
cunoaște exemple de bună practică și modele ce pot fi replicate la nivel comunitar sau 
național; 

-  Pot fi o bună alternativă de a crea noi contacte și a cunoaște viitori parteneri pentru 
proiecte transnaționale; 

- De cele mai multe ori, în cadrul evenimentelor TCA se oferă spațiul promovării 
organizaționale și a portofoliului de proiecte, asigurându-vă astfel un bun prilej pentru 
activitățile de diseminare asumate. 

 

 

 

 

 

 IMPORTANT: fiind vorba de evenimente internaționale, cunoașterea limbii engleze 
la un nivel care să permită atât completarea aplicației, cât mai ales participarea activă la 
aceste evenimente ESTE OBLIGATORIE. 
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Cine poate candida? 

La activitățile TCA pot participa cetățenii români, cu vârsta minimă de 18 ani, membri ai 
unor organizații eligibile în contextul programului (vezi mai sus) sau activi în zona 
educației, formării și/sau tineretului, urmând să releve acest lucru în candidatură. 

NU SUNT ELIGIBILE pentru activitățile TCA persoanele care la momentul 
desfășurării activității sunt implicate într-un stagiu EVS, beneficiază de bursă Erasmus+ 
în domeniul universitar sau participă la o altă activitate finanțată prin programul 
Erasmus+ (ex: mobilitate în cadrul unui proiect finanțat prin program). 

 IMPORTANT: pentru o activitate TCA pot candida mai multe persoane care 
reprezintă aceeași organizație, avându-se în vedere faptul că va fi selectat DOAR un 
singur candidat, scopul fiind acela de a da posibilitatea participării la evenimente 
internaționale cât mai multor organizații. 

 IMPORTANT: prioritate în selecție vor avea aplicanții care NU au mai beneficiat de 
finanțare TCA în perioada 01.01.2016- prezent, indiferent de calitatea aplicației. 

Cum se poate candida? 

Un instrument suport al activităților TCA este platforma Salto Youth (https://www.salto-
youth.net), platformă pe care Agențiile Naționale o folosesc pentru promovarea și 
selecția participanților pentru evenimentele de tipul celor menționate anterior.  

Așa după cum sugerează și denumirea platformei, în marea lor majoritate, 
evenimentele propuse pe platforma Salto Youth sunt adresate domeniului tineret. 
Există situații când un eveniment presupune participare cros-sectorială (reprezentanți 
din mai multe domenii finanțate de programul Erasmus+: tineret, educație școlară, 
educația adulților, învățământ universitar, VET), acest lucru fiind precizat în apel. 

1. Astfel, un prim pas este acela al creării unui cont pe platforma Salto Youth, 
introducând datele de identificare personale și ale organizației reprezentate. Odată 
completat profilul, aceste informații nu vor mai fi solicitate la momentul înscrierii în 
selecția pentru un eveniment, ele fiind preluate în mod automat. 

2. Puteți opta ca pe adresa de e-mail trecută ca dată de contact să primiți toate ofertele 
TCA promovate pe Salto Youth, primind astfel notificări ori de câte ori o Agenție 
Națională încarcă un eveniment pe platformă.  

 
Astfel, dacă oferta propusă este una care se încadrează în specificului activității 
dumneavoastră personale și profesionale, recomandarea este de a verifica dacă 
evenimentul este unul susținut de Agenția Națională din România. Din cauza 
constrângerilor financiare, nu toate oportunitățile promovate pe Salto Youth pot fi 
susținute financiar în țara noastră.  



Cum puteți face acest lucru? 

A. Verificați dacă evenimentul este promovat pe site
www.erasmusplus.ro, secțiunea Evenimente

 

               

 

B. Toate evenimenteleTCA organizate de către Agen
platforma Salto Youth fac următoarea precizare
in Action NA to learn more about the financial details, and how to arrange the booking 

of your travel tickets and the reimbursement of your travel expenses.”

Astfel, a doua variantă este aceea de a contacta Agen
verifica dacă evenimentul de care sunte
contact: Nicușor Ciobanu, e-mail: 

 

3. Dacă prin una din cele două căi ob
interesat este unul pentru care este sus
următorul pas este de a completa formularul de înscriere ata

Faceți acest lucru apăsând butonul APPLY NOW din partea dreaptă
imaginea de mai jos. 

ți dacă evenimentul este promovat pe site-ul nostru oficial, 
țiunea Evenimente/Eveniment internațional. 

B. Toate evenimenteleTCA organizate de către Agențiile Naționale și promovate pe 
următoarea precizare: „Please contact your Erasmus+: Youth 

in Action NA to learn more about the financial details, and how to arrange the booking 

your travel tickets and the reimbursement of your travel expenses.” 

este aceea de a contacta Agenția Națională din România pentru a 
verifica dacă evenimentul de care sunteți interesat este unul susținut, P

mail: nicusor.ciobanu@anpcdefp.ro; tel: 021.201.07.15.

3. Dacă prin una din cele două căi obțineți informația că evenimentul d
interesat este unul pentru care este susținută înscrierea persoanelor din România, 
următorul pas este de a completa formularul de înscriere atașat apelului Salto Youth.

ți acest lucru apăsând butonul APPLY NOW din partea dreaptă-sus, a

ul nostru oficial, 

 

țiile Naționale și promovate pe 
Please contact your Erasmus+: Youth 

in Action NA to learn more about the financial details, and how to arrange the booking 

ția Națională din România pentru a 
ținut, Persoană de 

tel: 021.201.07.15. 

ți informația că evenimentul de care sunteți 
erea persoanelor din România, 

șat apelului Salto Youth. 

, așa cum arată 



              

 

 IMPORTANT: verificați și respectați data limită de înscriere la eveniment, marcată 
sub butonul Apply now. Orice 
imposibilitatea de a participa la selec

4.  Candidaturile ajung pentru evaluare 
de reședință a candidatului. Rezultatul evaluării este validat de către  Agenția Națională 
din țara în care organizează evenimentul, 
candidaților cu privire la statutul acestora
rezervă), putând să aducă modificări propunerilor făcute de AN România.

5. Agenția Națională din România va în
eveniment, după obținerea confirmărilor de participare 
contractare pentru susținerea cheltuielilor de transport.

 

 IMPORTANT: pentru evenimentele interna
VET, educația adulților și învățământ universitar care nu sunt promovate pe platforma 
Salto Youth, înscrierea se va face completând un formular de tip Word 
de e-mail: nicusor.ciobanu@anpcdefp.ro
tip de eveniment susținut. Selecția și finanțarea participanților se vor face avându
vedere aceleași criterii. 

 

 

ți și respectați data limită de înscriere la eveniment, marcată 
. Orice depășire a acestui termen va aduce după sine 

imposibilitatea de a participa la selecție. 

4.  Candidaturile ajung pentru evaluare la responsabilii TCA din Agenția Națională a țării 
ședință a candidatului. Rezultatul evaluării este validat de către  Agenția Națională 

țara în care organizează evenimentul, aceasta fiind responsabilă de în
statutul acestora (selectați, neselectați, aflați pe lista de 

modificări propunerilor făcute de AN România. 

ională din România va înștiința DOAR participanții selectați să participe la 
ținerea confirmărilor de participare demarând pro
ținerea cheltuielilor de transport. 

pentru evenimentele internaționale destinate domeniilor: școlar, 
ția adulților și învățământ universitar care nu sunt promovate pe platforma 

Salto Youth, înscrierea se va face completând un formular de tip Word și trimis la adresa 
nicusor.ciobanu@anpcdefp.ro. Toate detaliile vor fi furnizate adaptat fiecărui 

ținut. Selecția și finanțarea participanților se vor face avându

 

ți și respectați data limită de înscriere la eveniment, marcată 
a acestui termen va aduce după sine 

ția Națională a țării 
ședință a candidatului. Rezultatul evaluării este validat de către  Agenția Națională 

de înștiințarea 
ți, aflați pe lista de 

 

știința DOAR participanții selectați să participe la 
rând procedurile de 

ționale destinate domeniilor: școlar, 
ția adulților și învățământ universitar care nu sunt promovate pe platforma 

și trimis la adresa 
Toate detaliile vor fi furnizate adaptat fiecărui 

ținut. Selecția și finanțarea participanților se vor face avându-se în 



Criterii de selecție 

Îndeplinind criteriile de eligibilitate men
aplicațiile sunt evaluate avându

1. Profilul candidatului și al organizației pe care acesta o reprezintă.

Astfel, este important ca evenimentul pentru care opta
contextul activității pe care o desfășurați, eventuala participare putând să aduc
valoare adăugat, după cum urmează

a. atât ca prezență activă pe 
intervențiile, remarcile și expertiza pertinente, precum și respectarea sarcinilor trasate 
de către moderatori/organizatori;

b. la întoarcerea în organizație și comunitate, participarea la eveniment trebuie să își 
găsească o continuitate și aplicabilitate, amintind aici de impactul crescut pe care 
programul dorește să-l aducă. 

Exemplu: pentru cursurile de formare adresate organiza
reprezentanți ai unor entități care sunt acreditate sau intenționează să
care sunt interesate să se implice în proiecte de trimitere sau găzduire a volutarilor EVS.
Un participant dintr-o organiza
adecvat în activitățile evenimentului

 IMPORTANT: în marea lor majoritate,
dreaptă/sus, pe platforma Salto Youth apare men
evenimentul i se adresează. 

 

             

 

Îndeplinind criteriile de eligibilitate menționate în prima parte a acestui ghid, toate 
țiile sunt evaluate avându-se în vedere următoarele trei aspecte: 

și al organizației pe care acesta o reprezintă. 

important ca evenimentul pentru care optați să vă înscrieți să fie relevant în 
ții pe care o desfășurați, eventuala participare putând să aduc

valoare adăugat, după cum urmează: 

ță activă pe perioada de desfășurare a evenimentului, 
țiile, remarcile și expertiza pertinente, precum și respectarea sarcinilor trasate 

de către moderatori/organizatori; 

ție și comunitate, participarea la eveniment trebuie să își 
și aplicabilitate, amintind aici de impactul crescut pe care 

 

: pentru cursurile de formare adresate organizațiilor SEV, vor participa 
ți ai unor entități care sunt acreditate sau intenționează să se acrediteze 

care sunt interesate să se implice în proiecte de trimitere sau găzduire a volutarilor EVS.
o organizație care nu are acest profil nu va putea să fie implicat 

țile evenimentului 

a lor majoritate, dar nu în mod exclusiv, 
dreaptă/sus, pe platforma Salto Youth apare menționat specificul participan

ționate în prima parte a acestui ghid, toate 

ți să vă înscrieți să fie relevant în 
ții pe care o desfășurați, eventuala participare putând să aducă o 

, fiind apreciate 
țiile, remarcile și expertiza pertinente, precum și respectarea sarcinilor trasate 

ție și comunitate, participarea la eveniment trebuie să își 
și aplicabilitate, amintind aici de impactul crescut pe care 

țiilor SEV, vor participa 
se acrediteze și 

care sunt interesate să se implice în proiecte de trimitere sau găzduire a volutarilor EVS. 
ție care nu are acest profil nu va putea să fie implicat 

dar nu în mod exclusiv, în partea 
specificul participanților cărora 
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2. Experiența candidaților și a organizațiilor pe care aceștia le reprezintă în domeniile 
vizate și/sau în programul Erasmus+. 

Este important ca din candidatură să reiasă implicarea personală și organizațională în 
activitățile specifice propuse de către evenimentul internațional. 

Exemplu:  pentru evenimentele care au ca tematică incluziunea tinerilor cu oportunități 
reduse, trebuie relevate demersurile întreprinse de către dumneavoastră și de către 
organizația reprezentată la nivel comunitar, în sensul implicării tinerilor defavorizați 
(d.p.v. social, cultural, economic, șamd) în activități menite să îi sprijine. 

3. Motivația pentru a participa la evenimentul TCA, avându-se constant în vedere faptul 
că NU se finanțează mobilitățile în scop turistic.  

Din aplicația dumneavoastră trebuie să reiasă maniera în care vă propuneți ca 
evenimentul să vă influențeze dezvoltarea profesională, trebuie subliniate activitățile 
prin care veți promova și disemina acest tip de oportunitate după terminarea mobilității 
și, evident, dorința de a vă implica și pe viitor în activități și proiecte finanțate prin 
programul Erasmus+. 

Beneficiile participării la evenimentele de tip TCA trebuie să fie resimțite atât la nivel 
personal, cât mai ales la nivel organizațional. 

Ce se finanțează? 

Participanților selectați, în baza unui contract de finanțare, ANPCDEFP le va finanța 
cheltuielile de transport la și de la locul de desfășurare al evenimentului internațional, 
fiind ales cel mai ieftin mijloc de transport: bilet de avion (clasă economic, low-cost), 
bilet de tren  (clasa a II-a), autocar etc. Decontarea se va face în limita a 500 de euro, în 
proporție de 95% la întoarcerea din mobilitate, 5% reprezentând cofinanțarea 
participantului. 

Toate celelalte costuri (formare, cazare, masă) sunt acoperite de către organizatori*. 

  

 

 

 

 

*Există situații când Agențiile Naționale care organizează evenimente de tip TCA să 

solicite decontarea tuturor cheltuielilor, inclusiv cele de cazare și masă.  

Acestea vor fi acoperite de către ANPCDEFP în proporție de 95%. (nu va fi cazul 

oportunităților promovate pe platforma Salto Youth) 
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Bine de știut! 

� ANPCDEFP nu percepe nicio taxă de participare la evenimentele de tip TCA.  
Există situații excepționale în care alte Agenții Naționale pot percepe sume care să 
acopere costurile de cazare/masă; 
 
� Participanților selectați le vor fi oferite individual toate informațiile necesare 
privind decontarea cheltuielilor de transport, modele de rapoarte de activitate și cereri 
de decont, precum și ghiduri de completare a acestora; 
 
� Completând formularul pe platforma Salto Youth sau formularul de înscriere de 
tip Word, în funcție de specificul evenimentului, vă asumați ca numele dumneavoastră 
și al organizației pe care o reprezentați să fie făcute publice pe pagina web 
www.erasmusplus.ro și/sau pe pagina de Facebook @ErasmusPlusRO; 
 
� Participanții selectați vor transmite contractul de finanțare, semnat în dublu 
exemplar, în timpul precizat de responsabilul TCA, ÎNAINTEA ÎNCEPERII MOBILITĂȚII, 
asumându-și că nerespctarea acestui punct poate duce la retragerea finanțării; 

 

� Conform regulilor naționale de finanțare a transportului pentru paticiparea la 
evenimente de tip TCA, reguli precizate în toate apelurile de înscriere postate pe pagina 
web oficială, candidații selectați își asumă prin contract implicarea în programul 
Erasmus+ prin depunerea unei candidaturi la unul din termenele viitoare de pe 
parcursul anilor 2017/2018, în calitate de promotor sau partener; 
  
� Candidații selectați își asumă participarea la o serie de evaluări calitative a 
participării la evenimente de tip TCA, prin completarea unor chestionare furnizate de 
către responsabilii ANPCDEFP. 

 

 

 

 

 

 

 


