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Programul Erasmus+, Apelul 2021 

 

 

Acreditarea consorțiului  

de mobilitate în învățământul superior  

(KA130-HED) 

 

Termen pentru depunerea candidaturii:  

11 mai 2021 (ora 12:00, Bruxelles) 

 

Platforma online Erasmus+ & ESC 

 

 

Descriere 

 

Un consorțiu național de mobilitate pentru învățământul superior acreditat poate sprijini 

oricare dintre activitățile de mobilitate eligibile în cadrul unui proiect de mobilitate din 

învățământul superior.  

Scopul consorțiilor de mobilitate este de a facilita organizarea activităților de mobilitate 

și de a oferi valoare adăugată în ceea ce privește calitatea activităților, comparativ cu ceea 

ce ar putea să realizeze fiecare instituție de învățământ superior de trimitere acționând 

pe cont propriu.  

Condiții de eligibilitate și implementare 

 

Un consorțiu național de mobilitate trebuie să cuprindă cel puțin trei organizații 

participante eligibile care își au sediul în România; minimum două dintre aceste 

organizații trebuie să fie instituții de învățământ superior de trimitere care dețin o Cartă 

Universitară Erasmus (ECHE) 2021-2027. În cadrul unui consorțiu național de 

mobilitate poate face parte și orice organizație publică sau privată, activă pe piața muncii 

sau în domeniile educației, formării și tineretului din România, dar care nu are rolul de 

organizație de trimitere. 

Acreditarea consorțiului de mobilitate este acordată de către Agenția Națională din 

România, care evaluează și cererea de finanțare pentru un proiect de mobilitate în 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/
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învățământul superior depusă de consorțiul de mobilitate. Cererile de acreditare și de 

finanțare a proiectului de mobilitate pot fi depuse în același timp. Cu toate acestea, 

grantul pentru proiecte de mobilitate va fi acordat doar instituțiilor de învățământ 

superior și organizațiilor pentru care procesul de acreditare se finalizează cu un rezultat 

pozitiv. 

O instituție de învățământ superior din România care depune o cerere în numele unui 

consorțiu național de mobilitate trebuie să dețină o acreditare de consorțiu valabilă. 

Cererea de acreditare a consorțiului este evaluată conform criteriilor de calitate descrise 

în Ghidul Programului Erasmus+ 2021 (EN), pag. 55-57. 

Perioada de valabilitate a unei acreditării unui consorțiu de 

mobilitate acoperă întreaga perioadă de desfășurare a 

Programului Erasmus+ (2021-2027). 

O instituție de învățământ superior care deține ECHE: 

• poate depune o singură cerere de finanțare în fiecare rundă de selecție pentru un 

proiect de mobilitate în învățământul superior, în calitate de instituție de învățământ 

superior de sine stătătoare și/sau ca organizație membră a unui anumit consorțiu. 

• poate face parte din sau poate coordona mai multe consorții naționale de mobilitate 

diferite acreditate care depun simultan o cerere. Ambele modalități (cerere 

individuală și cerere prin intermediul unui consorțiu) pot fi utilizate simultan, 

instituția de învățământ superior are responsabilitatea evitării dublei finanțări a unui 

participant, în situația în care cele două modalități sunt utilizate în același an 

academic. 

În cadrul organizării unui Program Intensiv Mixt, organizația coordonatoare poate fi și o 

instituție de învățământ superior care deține o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) 

membră a unui consorțiu de mobilitate. 

În cazul consorțiilor naționale de mobilitate, grantul pentru sprijin organizatoric poate fi 

împărțit între toți membrii în conformitate cu regulile convenite în cadrul consorțiului. 

NOU: 


