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Programul Erasmus+, Apelul 2022 

 
Proiecte de mobilitate  

în domeniul universitar 

susținute din fondurile politicii externe ale UE 

KA171-HED 

 

Termen pentru depunerea candidaturii:  
23 februarie 2022 (ora 12:00, Bruxelles) 

 

Platforma online Erasmus+ & ESC 

 
Descriere 

 

Această acțiune: 

• urmărește prioritățile politicii externe ale UE; 

• încurajează cooperarea dintre instituțiile de învățământ superior din statele 

membre UE și țările terțe asociate la program și instituțiile omoloage sau alte 

organizații din țările terțe care nu sunt asociate la program; 

• sprijină mobilitatea fizică/mixtă a studenților din învățământul superior în 

toate domeniile și ciclurile de studiu (nivelurile de ciclu scurt, licență, masterat 

și doctorat), precum și mobilitatea fizică/mixtă de plasament a proaspăt 

absolvenților; 

• ajută personalul didactic și administrativ din învățământul superior să 

participe la activități de dezvoltare profesională în străinătate și personalul din 

întreprinderi/companii să predea studenților sau să formeze personalul din 

instituțiile de învățământ superior. 

Instituțiile de învățământ superior pot pune în aplicare una sau mai multe dintre 

următoarele activități (incoming și outgoing): 

• mobilitate de studiu pentru studenți 

• mobilitate de plasament pentru studenți 

• mobilitate de predare pentru personal 

• mobilitate de formare pentru personal 

Activitățile de mobilitate pot avea loc între România și țările terțe care 

nu sunt asociate la program din regiunile 1 – 12. 

Lista țărilor eligibile grupate în regiuni geografice se regăsește în 

Ghidul Programului Erasmus+ 2022 (EN), pag. 31 – 34. 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/
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Condiții de eligibilitate și implementare 

 

Carta Universitară Erasmus (ECHE) reprezintă acreditarea acordată de Comisia 

Europeană care le oferă instituțiilor de învățământ superior din statele membre UE și 

țările terțe asociate la program posibilitatea de a candida și de a obține finanțare 

pentru a participa la activitățile de mobilitate în scopul învățării și de cooperare în 

cadrul programului Erasmus+. Carta definește principiile fundamentale la care 

universitatea trebuie să adere și cerințele pe care acceptă să le respecte pentru a 

organiza și a pune în aplicare acțiuni de mobilitate și de cooperare de înaltă calitate, 

prin implementarea de proceduri adecvate și furnizarea de informații transparente și 

fiabile. De aceea, Carta va fi baza unei monitorizări continue din partea Agenției 

Naționale. 

Instituțiile de învățământ superior din țările terțe care nu sunt asociate la program 

trebuie să: 

• fie recunoscute de autoritățile naționale competente;  

• semneze un acord interinstituțional (prin care își asumă respectarea 

principiilor ECHE 2021-2027) cu o universitate parteneră dintr-un stat 

membru UE sau dintr-o țară terță asociată la program care implementează un 

proiect KA171-HED, înainte ca prima mobilitate să aibă loc între cele două 

instituții;  

• dețină un cod OID (necesar pentru și raportarea mobilităților). 

 

Candidatura pentru finanțarea unui proiect de mobilitate în domeniul universitar 

susținut din fondurile politicii externe ale UE (KA171-HED) poate fi depusă o singură 

dată în fiecare rundă de selecție de către: 

• o universitate care deține Carta Universitară Erasmus (ECHE) 2021-2027; 

• o organizație care coordonează un consorțiu căruia i se acordă o acreditare 

Erasmus pentru consorțiu național de mobilitate în învățământul superior. 

 

Ambele variante (candidatura unei instituții și cea prin intermediul unui consorțiu 

național acreditat) pot fi depuse simultan. Instituția de învățământ superior rămâne 

responsabilă pentru evitarea dublei finanțări a unui participant, în situația în care cele 

două proiecte de mobilitate sunt implementate în paralel. 

 
Studenții și personalul din instituțiile de învățământ superior nu pot solicita un grant 
direct de la Agenția Națională; criteriile de selecție pentru participarea la activitățile 
de mobilitate sunt stabilite de instituția de învățământ superior de trimitere în care 
studiază sau lucrează participanții. 
 

Pentru informații complete despre criteriile de eligibilitate,  

consultați Ghidul Programului Erasmus+ 2022 (EN), pag. 48 – 50. 
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Depunerea candidaturii 
 

Fondurile disponibile sunt împărțite în 12 capitole bugetare aferente diferitelor regiuni 

de care aparțin țările terțe care nu sunt asociate la program. Împărţirea bugetului 

alocat României este descrisă în Apelul național la propuneri de proiecte. 

Pentru solicitarea finanțării, în formularul de candidatură se vor completa informațiile 

referitoare la colaborarea cu țările terțe care nu sunt asociate la program grupate per 

regiune geografică/capitol bugetar (trebuie selectată cel puțin o regiune):  

• indicarea partenerilor academici situați în regiune (în baza codului OID) și/sau 

partenerii non-academici;  

• răspunsurile pentru criteriile calitative;  

• detaliile specifice activităților de mobilitate (grup țintă, studenți sau personal; 

direcție; număr de participanți, inclusivparticipanți cu oportunități reduse; 

durată totală; bandă de distanță aplicabilă, „green travel”). 

 

Alocarea bugetului 

Valoarea grantului acordat va depinde de o serie de elemente: 

• tipul, numărul și duratele (luni/zile) activităților de mobilitate pentru care s-a 

depus cererea; 

• cererea înregistrată și bugetul disponibil pentru fiecare regiune în parte; 

• urmărirea atingerii unui echilibru geografic în cadrul unei anumite regiuni; 

• punctajul per regiune obținut în urma evaluării calitative. 

În general, fondurile vor trebui să fie utilizate într-un mod echilibrat din punct de 

vedere geografic. Ghidul Programului Erasmus+ cuprinde o serie de obiective 

indicative stabilite de UE în ceea ce privește echilibrul geografic și prioritățile care 

trebuie să fie atinse la nivel european pe întreaga durată a programului (2021-2027), 

inclusiv cooperarea cu țările cel mai puțin dezvoltate. Aceste obiective și priorități 

indicative nu trebuie să fie atinse de către instituțiile de învățământ superior 

individuale, însă agențiile naționale le vor lua în considerare pentru alocarea bugetului 

disponibil. 

În proiectele KA171-HED, se aplică o restricție conform căreia nu pot fi finanțate 

mobilitățile studențești la ciclul scurt, de licență și masterat realizate dinspre România 

către țările terțe care nu sunt asociate la program și care sunt eligibile pentru asistența 

oficială pentru dezvoltare (AOD) din regiunile 2-111. În cazul acestor țări, pe direcția 

outgoing, pot fi finanțate doar mobilități studențești la ciclul doctorat și mobilități 

pentru personal. Pe direcția incoming, nu se aplică nicio restricție. 

 
1 DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf (oecd.org) 

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
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Mobilitățile studențești outgoing restricționate (conform precizărilor de mai sus) sunt 

eligibile pentru finanțare în cadrul unui proiect de mobilitate în domeniul universitar 

KA131-HED susținut din fondurile politicii interne (așa cum este descris și în fișa 

informativă dedicată). 

 

Evaluarea calitativă 

 
Etapa de alocare a bugetului implică evaluarea calitativă a unei candidaturi eligibile 

de către experți evaluatori. 

Sunt evaluate următoarele criterii: 

•  criteriu general la nivel de candidatură: „Calitatea elaborării proiectului” 

(max. 40 de puncte); 

•  criterii la nivel de regiune: „Relevanța strategiei” (max. 40 de puncte) și 

„Impact și diseminare” (max. 20 de puncte).  

Pentru a fi luată în considerare în alocarea finanțării, o candidatură trebuie să obțină 

cel puțin 60 de puncte pentru fiecare regiune inclusă și să atingă în același timp pragul 

de 50% pentru fiecare dintre cele trei criterii evaluate. 

 

 
 

Durata și condițiile de finanțare 

Proiectul de mobilitate finanțat din fondurile politicii externe ale UE 

(KA171-HED) poate dura 24 de luni sau 36 de luni. În funcție de durata 

aleasă, perioada de desfășurare a proiectului poate fi 1 august 2022 – 31 

iulie 2024 sau 1 august 2022 – 31 iulie 2025. 

 
Bugetul alocat unui proiect de mobilitate este destinat acoperirii următoarelor 

categorii de costuri: 

• sprijin individual și sprijin pentru transport pentru mobilitățile de lungă 

durată/scurtă durată/mixte realizate între România și țările terțe care nu sunt 

asociate la program din regiunile 1 - 12; 

o mobilitate de studiu pentru studenți; 

o mobilitate de plasament pentru studenți; 

o mobilitate de predare pentru personal; 

o mobilitate de formare pentru personal; 

• sprijin pentru incluziune pentru participanți; 

• sprijin organizatoric (mobilități, incluziune). 

Criteriile de evaluare a candidaturilor KA171-HED sunt descrise în  
Ghidul Programului Erasmus+ 2022 (EN), pag. 61 – 62. 
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Programe intensive mixte 

 

Includerea participanților din țări terțe care nu sunt asociate la program în cadrul 
programelor intensive mixte este posibilă prin: 

• finanțare proprie; 

• finanțare din cadrul activităților proiectului de mobilitate susținut din fondurile 
politicii externe ale UE (KA171-HED). 
 

Acești participanți nu sunt luați în calcul la stabilirea numărului minim de participanți 
necesari pentru asigurarea eligibilității unui program intensiv mixt.  
 
Aspecte concrete legate de transferurile posibile între categoriile de costuri, 
documentele justificative și alte norme financiare vor fi detaliate în documentele 
contractuale emise pentru proiectele de mobilitate aprobate. 
 
 

Informațiile complete referitoare la proiectele de mobilitate în 

domeniul universitar sunt publicate în Ghidul Programului Erasmus+ 

2022 (EN), pag. 40 – 74, precum și în Apelul național la propuneri de 

proiecte 2022.  

Ambele documente sunt disponibile pe website-ul 

www.erasmusplus.ro/documente-candidatura. 

 
 

 

https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura

