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 Comisia europeana a deschis la sfârsitul lunii mai a.c. o cerere de acreditare pentru 

viitorul program Erasmus. Programul UE pentru educatie, formare, tineret si sport pentru 

perioada 2021-2027, propus de Comisia Europeana la 30 mai 2018, nu a fost înca adoptat de 

catre organele legislative ale Uniunii. Cu toate acestea, prezenta cerere de propuneri este 

publicata pentru a facilita depunerea cererilor de catre potentialii beneficiari ai granturilor, de 

îndata ce temeiul juridic este adoptat. Biroul UNCJR de la Bruxelles va comunica, la momentul 

potrivit, toate aspectele necesare referitoare la adoptare, în cazul în care vor exista modificari 

la actuala propunere a Comisiei. 

Acreditarile Erasmus sunt un instrument care poate fi folosit de organizatiile de 

învatamânt si formare profesionala care doresc sa initieze activitati de schimb si cooperare la 

nivel transfrontalier. Organizatiile acreditate Erasmus vor obtine un acces simplificat la 

oportunitatile de finantare din cadrul actiunii-cheie 1 a viitorului program (2021-2027). 

Conditiile pentru accesul la finantare al organizatiilor acreditate vor fi definite în cereri de 

propuneri anuale, publicate de Comisia Europeana. 

Eligibilitate : orice organism public sau privat din tarile participante la program, activ 

în domenii precum educatia, formarea, tineretul si sportul; solicitantii stabiliti într-una din 

urmatoarele tari sunt eligibili pentru a depune o cerere de acreditare Erasmus: statele membre 

ale Uniunii Europene si tarile terte asociate la program. 

Nu este necesara o experienta anterioara cu Erasmus+ (2014-2020). 

Termenul-limita de depunere a cererilor de acreditare Erasmus este 29 octombrie 2020. 

Data orientativa a publicarii rezultatelor selectiei este 16 februarie 2021. 

Procedura de selectie : în mod exceptional, pentru prezenta cerere de acreditare vor fi 

instituite doua proceduri de cerere separate : procedura standard, deschisa tuturor solicitantilor 

eligibili, si procedura simpla, deschisa organizatiilor care detin o carta pentru mobilitate în 

învatamântul profesional si tehnic din cadrul Erasmus+. 

Agentia nationala responsabila de selectie va desemna o comisie de evaluare pentru a 

supraveghea gestionarea întregului proces de selecție. Pe baza evaluarii efectuate de experti, 

comisia de evaluare va stabili o lista a cererilor propuse pentru selecție. Conditiile, normele si 

procedurile detaliate ale prezentei cereri de acreditare se gasesc în regulamentul de depunere a 

cererilor, la urmatoarea adresa de internet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/calls/2020-erasmus-accreditation 

Agentia Erasmus pentru România este Agentia Naționala pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP). 
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