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Precizări asupra contextului legislativ european în care se lansează acest Apel 

Programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport 2021-2027 (Erasmus+), 
propus de Comisia Europeană la 30 mai 2018 (denumit în continuare „programul”) nu a fost încă 
adoptat de către organele legislative ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, prezentul apel de 
acreditare este publicat pentru a facilita depunerea candidaturilor de către potențialii beneficiari ai 
granturilor Uniunii, de îndată ce temeiul juridic este adoptat de legiuitorii europeni.  
 
Prezentul apel privind acreditarea nu are caracter juridic obligatoriu pentru Comisia Europeană. În 
cazul în care organele legislative europene modifică în mod substanțial temeiul juridic, prezenta 
cerere de acreditare poate fi modificată sau anulată și pot fi lansate alte cereri de acreditare cu 
conținut diferit și cu termene limită adecvate pentru răspuns.  
 
La un nivel general, orice acțiune care decurge din prezentul apel  de acreditare este supusă 
următoarelor condiții, a căror punere în aplicare nu poate fi controlată de Comisie: 

- adoptarea de către Parlamentul European și de către Consiliul Uniunii Europene a textului 
final al temeiului juridic pentru instituirea programului; 

- adoptarea programului anual de lucru pentru anul 2021 și a programelor următoare, 
precum și a orientărilor generale privind punerea în aplicare a criteriilor și a procedurilor de 
selecție, după consultarea Comitetului programului și  

- adoptarea bugetului pentru anul 2021 și a bugetelor ulterioare ale Uniunii Europene de 
către autoritatea bugetară.  

 
Propunerea de program UE pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2021-2027 se 
întemeiază pe articolele 165 și 166 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și 
pe principiul subsidiarității. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APEL NAȚIONAL PENTRU PROPUNERI DE ACREDITARE 
ERASMUS+ ÎN DOMENIUL TINERETULUI  

 

IMPORTANT! Informațiile din acest apel național nu înlocuiesc, ci completează 

Apelul european EAC/A03/2020 și documentele însoțitoare (regulile de aplicare și 

standardele de calitate) disponibile AICI.  

 

I. CE ESTE ACREDITAREA ERASMUS+ ÎN DOMENIUL TINERETULUI? 

Acreditarea reprezintă instrumentul prin care instituțiile și organizațiile care activează în domeniul 

tineretului pot participa intr-un mod continuu la viitorul program Erasmus+ 2021-2017, oferindu-

le acces anual simplificat la finanțare în cadrul Acțiunii Cheie 1 – proiecte de mobilitate în 

domeniul tineretului. Acordarea acreditării Erasmus+ Tineret confirmă faptul că solicitantul aplică 

în mod curent procese și măsuri adecvate și eficiente pentru a implementa activități de mobilitate 

de învățare de înaltă calitate, cu beneficii în domeniul tineretului. 

Acreditarea introduce astfel o schimbare de perspectivă pentru organizații, facilitând trecerea de la 

competiția anuală pentru proiecte la o abordare strategică în care își pot planifica obiectivele și 

rezultatele/beneficiile așteptate pe termen lung, cu accent pe calitatea activităților de mobilitate 

organizate, ca instrument pentru  dezvoltarea organizațională. 

Acțiunea are următoarele obiective la nivel european: 

o să consolideze dezvoltarea personală și profesională a tinerilor prin activități nonformale și 

informale de mobilitate în scop educațional; 

o să contribuie la împuternicirea tinerilor, la dezvoltarea cetățeniei lor active și la participarea 

lor la viața democratică; 

o să favorizeze dezvoltarea calității activităților pentru tineret la nivel local, regional, național, 

european și internațional prin consolidarea capacității organizațiilor active în domeniul 

tineretului și prin sprijinirea dezvoltării profesionale a lucrătorilor de tineret;  

o să promoveze incluziunea și diversitatea, dialogului intercultural și valorile solidarității, 

egalității de șanse și drepturilor omului în rândul tinerilor din Europa. 

Acreditarea vizează cele 3 tipuri de activități de mobilitate în domeniul tineretului ce 

vor face parte din Acțiunea Cheie 1 a noului program Erasmus+ 2021-2027:  

- mobilitatea tinerilor (schimburile de tineri);  

- mobilitatea lucrătorilor de tineret; 

- activitățile de participare a tinerilor.  

Formatul final al celor 3 tipuri de activități va fi disponibil după adoptarea noului program, 

respectiv publicarea Ghidului Programului pentru anul 2021, însă între timp pot fi consultate 

descrierile din propunerea Comisiei Europene pentru noul program (AICI) și documentul de lucru 

însoțitor (AICI). De asemenea, în cazul schimburilor de tineri si mobilităților lucratorilor de tineret, 

organizațiile se pot raporta la specificul activităților din actualul program Erasmus+ 2014-2020.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A367%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018SC0276


Valabilitatea acreditării acordate va fi pe întreaga durată a noului program Erasmus+ 2021-

2027, condiționat de respectarea regulilor acreditării și a standardelor de calitate. În formularul de 

acreditare, planul de activități și ținte (număr de mobilități) trebuie realizat pentru o perioadă de 

minim 3 ani, urmând a fi actualizat pe parcursul implementării acreditării, în funcție de progresul 

față de obiectivele stabilite.  

Cel puțin o dată, în perioada de valabilitate a acreditării, organizațiile vor fi obligate să raporteze 

cum progresează spre atingerea obiectivelor, cum asigură respectarea  standardelor de calitate 

Erasmus pentru tineret, precum și să își actualizeze planul de activități. Agenția Națională poate 

solicita rapoarte de progres periodice privind diferitele elemente enumerate mai sus. 

Obținerea acreditării trebuie privită ca o simplificare semnificativă a accesului la 

finanțare Erasmus+: odată acreditată, organizația/instituția respectivă nu mai 

trebuie să depună proiecte de sine stătătoare/ standard la diferitele termene limită, 

ci va depune în fiecare an la Agenția Națională doar O CERERE SIMPLĂ de finanțare 

(formular standard care va fi disponibil online), în care menționează pentru câte 

tipuri de activități/număr de participanți solicită fonduri în anul următor, 

considerând obiectivele și țintele planficate în solicitarea de acreditare. 

NOTĂ: În cererea de acreditare, nu pot fi planificate activități de participare a 

tinerilor în primul an de implementare a noului program, 2021. Pentru acest tip de 

activitate, organizațiile acreditate vor putea candida cu proiecte individuale in 2021. Măsura a fost 

adoptată în mod exceptional doar pentru anul 2021, având în vedere noutatea acestui tip de 

activitate în cadrul Acțiunii Cheie 1. In afară de aceasta excepție, organizațiile acreditate nu 

mai pot candida cu proiecte individuale la diferitele termene limită în cadrul noului 

program, aceasta opțiune fiind rezervata organizațiilor care nu dețin acreditare.  

 

II. CINE POATE CANDIDA PENTRU ACREDITAREA ERASMUS+ ÎN 

DOMENIUL TINERETULUI? 

Candidatura de acreditare poate fi depusă de orice instituție sau organizație publică sau privată 

legal înființată pe teritoriul României ce deține minim 2 ani de experiență în activitățile pentru 

tineret.  

Experiența în domeniul tineretului va fi dovedită prin descrierea din formularul de candidatură și 

anexele solicitate la Capitolul III – Cum se candidează pentru acreditare.  

Deși experiența anterioară în programul Erasmus nu reprezintă o condiție de eligibilitate pentru 

candidatura de acreditare, recomandăm organizațiilor să aplice pentru acreditare după 

ce au implementat minim 3 proiecte de cooperare europeană în domeniul 

tineretului, inclusiv proiecte de mobilitate a tinerilor și/sau lucrătorilor de tineret, 

prin programul Erasmus+ sau alte programe de finanțare. Acest lucru va fi luat în 

considerare în procesul de evaluare a candidaturilor pentru acreditare. 

NOTĂ: 

Organizațiile care încă nu au suficientă experiență sau capacitate organizațională pentru a candida 

pentru acreditare, vor putea candida cu proiecte standard (de durată limitată) la diferitele termene 

limită dintr-un an. Ulterior, dupa acumularea experienței necesare, pot depune o candidatură de 

acreditare.  



 

 

III. CUM SE CANDIDEAZĂ PENTRU ACREDITARE? 

 

IMPORTANT! Înainte de inițierea unei candidaturi, este necesar să vă familiarizați cu 

regulile de aplicare pentru acreditare ce însoțesc apelul european, precum și cu 

standardele de calitate la care toate organizațiile acreditate trebuie să adere. Toate 

informațiile sunt disponibile AICI.  

 

Candidaturile de acreditare se transmit online, în formularul dedicat de pe platforma 

specializată gestionată de Comisia Europeană, accesibilă AICI (formular KA150 – 

acreditare Erasmus în domeniul tineretului).  

Pentru a putea completa un formular de candidatură, este necesar ca organizația/instituția 

solicitantă să dețină un cod OID. Cei care nu îl au deja (din reconversia PIC-ului), trebuie să se 

înregistreze pentru obţinerea acestuia într-un registru electronic unic destinat programelor 

Erasmus+ și ESC, pe Organisation Registration System AICI. Aveţi la dispoziţie toate informațiile 

necesare pentru obținerea acestui cod AICI. 

Formularele de candidatură vor fi completate în limba română sau în limba engleză.  

Documentele necesare pentru evaluarea candidaturii de acreditare: 

1. Formularul online de candidatură, completat 

 

2. Declarația de onoare semnată de către reprezentantul legal (se încarcă în format 

scanat ca anexă la formularul de candidatură) 

 

3. Documente de natură juridică, după cum urmează (se încarcă în format scanat ca 

anexă a formularului de candidatură sau în ORS-Organisation Registration System):  

− pentru organizațiile nonguvernamentale (asociații, fundații, federații):  

o Hotărârea Judecătorească de înființare și cele aferente modificărilor ulterioare 

(unde se aplică)  

o statutul şi actul constitutiv (cele mai recente versiuni actualizate cu modificările 

apărute de la înființare – unde se aplică)  

o certificatul de înregistrare fiscală (CIF)  

 

−   pentru instituțiile publice: 

o baza legală ce conferă dreptul de a funcţiona (hotărâre de guvern, lege, hotărâre de 

consiliu general/județean)  

o certificatul de înregistrare fiscală (CIF)  

 

− pentru alte organizații/instituții de drept privat:  

o certificatul de înregistrare fiscală (CIF)  

o actul constitutiv ce conferă dreptul de a funcţiona. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_en
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/opportunities?opportunitiesBy=KeyAction&id=KA1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://www.erasmusplus.ro/id-organizational-oid


4. Rapoartele anuale de activitate din ultimii 2 ani  - dacă nu sunt disponible, vor fi 

încărcate alte documente care să demonstreze experiența de minim 2 ani în implementarea 

de activități de tineret, precum portofoliul de proiecte și activități.  

Indiferent de formatul documentului transmis, informațiile obligatorii pentru dovedirea 

experienței trebuie să facă referire la: datele de identificare ale proiectelor/activităților 

descrise, numerele de referință (dacă se aplică), bugetul total alocat, finanțatorii/sponsorii 

(dacă se aplică), numărul de beneficiari și descrierea profilului acestora, descrierea 

activităților și rezultatelor obținute și sursele pentru verificarea informațiilor (ex. link-uri 

către paginile proiectelor, paginile de Facebook, bloguri etc.).  

IMPORTANT! Agenția Națională își rezervă dreptul să solicite și alte documente în vederea 

verificării informațiilor din candidatură referitoare la capacitatea organizațională a candidatului.  

NOTĂ: Formularele NU se trimit la ANPCDEFP ca documente tipărite (pe hârtie). Candidaturile 

trimise prin poştă, fax, curier și/sau scanate pe email NU vor fi acceptate.  

 

IV. TERMEN LIMITĂ 

Termenul limită pentru depunerea de candidaturi de acreditare în cadrul acestui 

apel este 31.12.2021 ora 12.00 (ora Bruxelles-ului). 

Procesul de transmitere și evaluare a candidaturilor este însă unul continuu. Candidaturile  primite  

până  la finalul unei luni vor intra la începutul următoarei luni în procesul de evaluare cu o durată 

aproximativă de 6-8 saptămâni, urmat de afișarea rezultatelor pe site-ul www.erasmusplus.ro și 

notificarea candidaților, prin email transmis reprezentantului legal și persoanei de contact 

menționate în formularul de acreditare. Limba de redactare a notificării va fi limba română.  

Accesul simplificat la finanțare prin cererea anuală de finanțare este condiționat de obținerea în 

prealabil a acreditării. Prin urmare, dacă doriți să solicitați finanțare simplificată în anul 2021, 

asigurați-vă că depuneți candidatura de acreditare cu cel puțin 2 luni înainte de termenul anual 

pentru cereri de finanțare ce va fi specificat în apelul dedicat.  

Depunerea de candidaturi de acreditare va fi posibilă și după data de 31.12.2021, urmând a fi 

lansate noi apeluri pentru anii 2022-2027.  

 

V. STANDARDELE DE CALITATE ERASMUS ȘI STRATEGIA UE PENTRU TINERET  

Organizațiile și instituțiile care solicită acreditarea trebuie să adere la standardele de calitate 

Erasmus - domeniul tineret, parte integrantă a apelului european (AICI). Standardele de calitate 

Erasmus pot fi actualizate în perioada de valabilitate a acreditării. În acest caz, organizațiilor 

acreditate li se va solicita acordul înainte de a depune o nouă cerere anuală simplificată de 

finanțare.  

De asemenea, prin obiectivele si activitățile planificate în candidaturile de acreditare, organizațiile 

trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor generale ale Strategiei UE pentru Tineret 2019-

2027 și a celor 11 obiective europene de tineret (Youth Goals)  - document disponibil în limba 

română AICI.   

  

http://www.erasmusplus.ro/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:456:FULL&from=EN


 

VI. CRITERII DE ELIGIBILITATE, DE EXCLUDERE, DE SELECŢIE, DE ACORDARE A 

ACREDITĂRII 

Aceste criterii sunt detaliate în Apelul European de Acreditare disponibil AICI. 

ATENȚIONARE CU PRIVIRE LA PLAGIAT! Candidatura de acreditare trebuie să reprezinte 

un conținut original asumat de organizația candidată. Candidatura trebuie inițiată și redactată de 

reprezentanții organizației pe baza nevoilor identificate și nu de terțe părți sau consultanți!  

Identificarea de pasaje identice sau similare în candidaturi ale mai multor organizații poate 

conduce la respingerea tuturor candidaturilor în cauză sau la retragerea acreditării în cazul 

organizațiilor deja acreditate. În cazul resolicitării acreditării dupa respingere pe motive de plagiat, 

aplicantul va transmite o declarație pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal prin 

care își va asuma originalitatea textului noii candidaturi. 

 

VII.  CE SE ÎNTÂMPLĂ CU ACREDITĂRILE APROBATE? 

Beneficiarii de acreditare Erasmus+ în domeniul tineretului vor avea acces simplificat la finanțare 

în cadrul Acțiunii cheie 1 în perioada noului program 2021-2027, prin depunerea cererilor anuale 

de finanțare. Toate organizațiile acreditate care vor solicita grant anual vor primi finanțare, însă 

valoarea grantului acordat va avea la bază o serie de criterii de alocare, precum punctajul obținut în 

urma evaluării candidaturii de acreditare, performanța în implementare anterioară, capacitatea 

organizațională, rezultatele monitorizării efectuate de către Agenția Națională, priorități anuale, 

distribuția geografică și bugetul anual disponibil. Toate aceste informații vor fi disponibile în 

apelurile anuale la propuneri de proiecte din perioada 2021-2027. 

De asemenea, organizațiile acreditate vor primi un certificat care le confirmă statutul, cu afișarea 

logo-ului Programului și simbolurilor Uniunii Europene. 

Odată acreditate, organizațiile nu mai pot depune proiecte standard (cu durata 

limitată) la termenele limită anuale în calitate de coordonatori, însă pot avea rolul de 

parteneri în proiecte.  

Dacă o organizație acreditată nu depune nicio cerere de finanțare trei ani consecutivi, Agenția 

Națională își rezervă dreptul de a retrage acreditarea.  

 

VIII.  CONTESTAȚII 

Candidații ale căror candidaturi sunt respinse pot contesta decizia  în  termen  de  maximum  5 zile 

lucrătoare de la anunțarea rezultatelor, aducând  argumente  în  sprijinul contestației.  Contestația  

se  trimite  pe  email  la  adresa contestatii@anpcdefp.ro,  completând Formularul  de  contestație și  

atașându-l mesajului. ANPCDEFP va răspunde contestației  pe email în maximum 10 zile lucrătoare 

de la primirea acesteia. 

Contestația nu se poate referi la aprecierile evaluatorilor și nici la punctajul  atribuit  de  aceștia.  

Procedura  de  tratare  a  contestației NU implică o reevaluare calitativă a candidaturii, ci constă în 

verificarea regularității procesului de evaluare și a conformității acestuia cu regulile în vigoare. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_en
http://vechi.anpcdefp.ro/userfiles/F-SS-37_07_2014_Formular_contestatie.doc

