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Comisia Europeană finanțează cu 26,2 miliarde euro noul program 

Erasmus+ pentru perioada 2021-2027 

         
 

Comisia Europeană a adoptat pe 25 martie 2021, primul program de lucru anual 

Erasmus+ din perioada 2021-2027. Bugetul alocat este de 26,2 miliarde euro, 

comparativ cu 14,7 miliarde euro alocate pentru perioada precedentă 2014-2020. 

Cu un plus de 2,2 miliarde euro, noul program va finanța proiecte de mobilitate în 

scopul învățării și de cooperare transfrontalieră de care vor beneficia 10 milioane de 

europeni de toate vârstele și din toate mediile sociale. 

Scopul programului Erasmus+ este acela  de a favoriza incluziunea și de a sprijini dubla 

tranziție ecologică și digitală, în conformitate cu prevederile Spațiului european al 

educației. De asemenea, programul  va sprijini reziliența sistemelor de educație și de 

formare în contextul pandemiei. 

Programul de lucru anual de curând adoptat trasează itinerariul pentru primele cereri 

de propuneri din cadrul Erasmus+. Orice organism public sau privat care își desfășoară 

activitatea în domeniile educației, formării, tineretului și sportului, poate solicita 

finanțare cu sprijinul agențiilor naționale Erasmus+, din toate statele membre ale UE și 

în toate țările terțe asociate la program. 

Noul program Erasmus+ oferă oportunități de efectuare a unor perioade de studiu în 

străinătate, a unor stagii, pregătiri și schimburi de personal în toate domeniile educației, 

formării, tineretului și sportului. Acesta este deschis școlarilor, studenților din 

învățământul superior, elevilor din învățământul profesional, cursanților adulți, 

schimburilor de tineri, personalului care lucrează cu tineretul, precum și antrenorilor 

sportivi. 

Proiectele de mobilitate din noul program Erasmus+ reprezintă 70 % din bugetul alocat, 

iar restul de 30% reprezintă fondurile dedicate inițiativelor de cooperare 

transfrontalieră. Acestea pot fi realizate între instituții de învățământ superior, între 

școli, între instituții de educație și formare a cadrelor didactice (de exemplu, academiile 

Erasmus+ pentru cadrele didactice), între centre de învățământ pentru adulți, între 

organizații de tineret și sport, între furnizori de educație și formare profesională (de 

exemplu, centrele de excelență profesională) și între alți actori din domeniul educației. 

 

Principalele caracteristici ale noului program Erasmus+  
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Noul program Erasmus+ oferă șanse în plus persoanelor cu mai puține oportunități, 

inclusiv celor din medii culturale, sociale și economice diverse, precum și acelora care 

locuiesc în zone rurale sau izolate. Astfel, programul aduce noutăți în ceea ce privește 

schimburile individuale sau de clase pentru elevi și activități de mobilitate pentru 

cursanții adulți. Programul este favorabil parteneriatelor la scară mică și utilizării unor 

granturi simplificate, organizațiilor mai mici, precum școlile, asociațiile de tineret și 

cluburile sportive, cărora le va fi mai ușor să solicite o finanțare. De asemenea, se 

urmărește consolidarea cooperării cu țările terțe, datorită schimburilor și proiectelor de 

cooperare derulate în sesiunile precedente, extinse în prezent și pentru sectorul sportiv 

și al educației și formării profesionale. 

 

Erasmus+ digital  

Erasmus+ va sprijini dezvoltarea competențelor digitale, în conformitate cu Planul de 

acțiune pentru educația digitală, oferind formare și schimburi de înaltă calitate în 

domeniul IT prin intermediul unor platforme precum eTwinning, platforma School 

Education Gateway și Portalul european pentru tineret. Noile formate sub forma unor 

programe intensive hibride, permit completarea  perioadelor de mobilitate fizică, pe 

termen scurt în străinătate, cu activități de învățare și de colaborare online. De 

asemenea, este preconizată implementarea integrală a legitimației europene de student. 

 

Erasmus+ ecologic 

Programul oferă, printre altele, o serie de stimulente financiare participanților care 

utilizează moduri sustenabile de transport. De asemenea, investițiile se îndreaptă spre 

acele proiecte de promovare a sensibilizării cu privire la problemele de mediu și care 

facilitează schimburile legate de atenuarea crizei climatice. 

 

Erasmus+ pentru tineri  

Proiectul DiscoverEU dedicat tinerilor de 18 ani devine parte integrantă a programului 

Erasmus+ , oferind astfel posibilitatea de a obține un permis de călătorie în întreaga 

Europă, cu scopul de a cunoaște alte culturi și de a întâlni alți tineri. Erasmus+ va 

sprijini oportunități de schimb și de cooperare pentru a ajuta tinerii să învețe și să se 

angajeze în activitățile legate de viața democratică, sensibilizând astfel atenția spre 

valorile europene comune și drepturile fundamentale, prin implicarea activă în factorii 

de decizie la nivel local, național și european. 

 

Efortul de reziliență al programului Erasmus+ în actualul context legat de pandemie 

este îndreptat spre mobilizarea  școlilor și a universităților, a institutelor de învățământ 

profesional, a cadrelor didactice, tinerilor, organizațiilor de tineret și sport, societatea 

civilă și a altor părți interesate pentru aplicarea de noi practici pentru creșterea calității  
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și importanței sistemelor de educație și de formare a tineretului la nivel național, 

regional și local. 

 

În scurt timp va apărea și traducerea în limba română a ghidului noului Program  

Erasmus +, realizată de către ANPCDEFP, cu precizări suplimentare pentru pregătirea 

aplicațiilor.  

 

Până atunci, conținutul noului Program Erasmus+  poate fi accesat la adresa:  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en 

 

Detalii privind Apelul european la propuneri pentru proiecte se găsește la adresa: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2

021%3A103%3ATOC 

 

 


