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Erasmus+ vă poate transforma viața și cariera.

Unde pot afla mai multe?
ec.europa.eu/erasmus-plus

Cum pot candida?
Vă rugăm să contactați Agenția Națională Erasmus+ din 
țara dumneavoastră de origine sau Agenția Executivă 
pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)  
din Bruxelles.

ec.europa.eu/erasmus-plus/na

Alăturați-vă conversației pe Twitter:   
#ErasmusPlus

Erasmus+ va sprijini:

  Oportunități de studiu, de formare profesională, de  
 câștigare a experienței de muncă sau de voluntariat  
 în străinătate.

   Personalul din educație, formare profesională și din 
domeniul tineretului, pentru a preda sau învăța  
 în străinătate. 

   Dezvoltarea educației digitale și utilizarea tehnologiilor 
informației și comunicațiilor.

   Învățarea limbilor străine. 

   Recunoașterea competențelor, inclusiv a celor 
dobândite în afara sistemului de educație formală.

   Parteneriate strategice între instituții de educație și 
organizații de tineret cu corespondenții lor din alte țări, 
atât în propriul sector, cât și în alte sectoare, pentru a 
stimula îmbunătățirea calității și inovația.

   Alianțele cunoașterii și Alianțele pentru competențe 
sectoriale, în vederea remedierii lacunelor în domeniul 
competențelor și a stimulării spiritului antreprenorial 
prin îmbunătățirea curriculumului și calificărilor pe baza 
cooperării dintre universul muncii și cel al educației.

   Un sistem de garantare a împrumuturilor pentru 
studenții masteranzi în scopul finanțării studiilor într-o 
altă țară.

  Predarea și cercetarea în domeniul integrării europene.

   Schimburi de experiență, cooperare și consolidarea 
capacității instituționale în învățământul superior și în 
sectorul de tineret, la nivel mondial.

  Inițiative de stimulare a inovației în pedagogie   
 și reforma progresivă a politicii la nivel național prin  
 intermediul Inițiativelor prospective.

   Buna guvernare în domeniul sportului și inițiative 
împotriva meciurilor trucate, dopajului, violenței, 
rasismului și intoleranței, în special în sportul de masă.
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Schimbând vieți, 
deschizând minți
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Cine va beneficia?
Peste 4 milioane de tineri, elevi, studenți și adulți vor 
câștiga experiență și competențe prin studiu, formare 
profesională sau voluntariat în străinătate cu sprijinul  
programului Erasmus+.

Programul va sprijini, de asemenea, peste 125.000 de 
instituții și organizații în vederea colaborării cu organizații 
similare din alte țări, în scopul inovării și modernizării 
practicilor de predare și activităților întreprinse în domeniul  
tineretului. Împreună, acestea vor contribui la asigurarea 
faptului că tinerii și adulții dobândesc competențele de care 
au nevoie pentru a reuși în societatea de astăzi.

Erasmus+ înlocuiește șapte programe cu unul singur, fiind 
astfel mai ușor de accesat.Iar schimbarea regulilor înseamnă 

că procesul de aplicare nu a fost niciodată mai simplu.

De ce Erasmus+?
Europa trebuie să-și doteze cetățenii cu educația, 

competențele și creativitatea de care au nevoie într-o 

societate bazată pe cunoaștere. Lumea se schimbă 

cu rapiditate, iar sistemele de educație trebuie să se 

modernizeze și să se adapteze la noile metode de predare 

și învățare, precum și să îmbrățișeze noile oportunități 

existente. Educația, formarea profesională și învățarea non-

formală a tinerilor sunt esențiale pentru crearea de locuri de 

muncă și pentru îmbunătățirea competitivității Europei. De 

aceea, Erasmus+ va avea o contribuție esențială la abordarea 

acestor provocări.

Erasmus+ va oferi

14,7 miliarde € în decurs de șapte ani 
pentru a consolida educația, formarea profesională, 
tineretul și sportul în Europa.


