
Bun venit! ☺ Let’s present!

Erasmus+

Educația adulților / Înainte de termenele limită ☺



Ed. Adulților la un zoom distanță
Structura întâlnirii

1. E+ / Context, obiective și priorități
2. Mobilități (AC1)
3. Parteneriate pentru cooperare (AC2)

Q&A



Context / The bigger picture
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Spațiul European al educației

Planul de acțiune pentru educație digitală

Pactul verde european

Context / The bigger picture



Context / Covid-19
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Obiectiv general

Erasmus+ sprijină, prin învățarea pe tot 
parcursul vieții, dezvoltarea educațională, 
profesională și personală a celor implicați în 
educație, formare, tineret și sport. 



Obiectiv specific

Erasmus+ promovează mobilitatea persoanelor 
și a grupurilor în scopul învățării, precum și 
cooperarea, calitatea, includerea și echitatea, 
excelența, creativitatea și inovarea la nivelul 
organizațiilor și al politicilor din domeniul 
educației și formării.
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Priorități / Transformarea digitală
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Priorități / Green



Buget 2021-2027

26 mld Euro



90 mil Euro
6,7 mil Euro EA

Buget România 2021



Priorități sectoriale EA/AE

Îmbunătățirea disponibilității oportunităților de învățare de înaltă calitate pentru 
adulți

Crearea unor parcursuri de actualizare a competențelor, îmbunătățirea 
accesibilității și creșterea gradului de participare la educația adulților

Îmbunătățirea competențelor formatorilor și ale altor categorii de personal din 
educația adulților

Îmbunătățirea asigurării calității în educația adulților

Dezvoltarea de centre de învățare orientate spre viitor

Promovarea Erasmus+ în rândul tuturor cetățenilor și generațiilor





2. Mobilități ed. Adulților KA1

Ce sunt?

- Proiecte instituționale care vizează adulții în contextul Erasmus+

- Educaţia adulţilor se referă la orice tip de formare care NU are 
caracter de formare profesională (iniţială sau continuă). Glosarul
cu termeni cheie din Anexa III a Ghidului programului poate fi 
util pentru clarificări.



2. Mobilități ed. Adulților KA1

Ce sunt?

- programele de educația adulților vizate de Erasmus+ se referă 
la dobândirea sau îmbunătățirea competențelor cheie (key 
competences);

- În general, grupurile țintă vizate de aceste programe au în 
compoziție cu precădere persoane cu oportunități reduse, de 
regulă marginalizate: din motive socio-economice, etnice, 
persoane cu nevoi speciale;



2. Mobilități ed. Adulților

Noutăți:

Sunt tipuri noi de activități/participanți;
Activități:             Job-shadowing 

Misiuni de predare și formare
Cursuri structurate

Activități noi: 
- Experți invitați;

- Găzduirea unor cadre didactice și pedagogi in curs de formare;

- Vizitele pregătitoare pot fi efectuate de personalul implicat direct în 
organizarea activităților proiectului care se află într-o relație de lucru cu 
organizația de trimitere;



2. Mobilități ed. Adulților

Noutăți:

- AE: a fost introdusă mobilitatea celor denumiți “low skilled adult 
learners”; acest grup țintă este format din cursanți adulți cu nivel redus
de calificare, respectiv conform Apelului Național și Legii Educației, acei
participanți care nu au finalizat 8 ani de școală și, în cazul seniorilor, cei
implicați în activități pentru îmbunătățirea competențelor digitale. 

- Mobilitatea de grup a cursanților adulți: un grup de cursanți adulți din 
organizația Beneficiară poate petrece timp în altă țară pentru a beneficia 
de activități de învățare inovatoare organizate de o organizație gazdă. 



2. Mobilități ed. Adulților

Noutăți:

- Mobilitatea individuală a cursanților adulți în scopul învățării: cursanții
adulți pot petrece o perioadă în străinătate în cadrul unei organizații
gazdă pentru a-și îmbunătăți cunoștințele și competențele. 

- ATENTIE: aceștia trebuie să fie înscriși într-un program de formare al 
instituției candidate. Oportunitate: școlile care ofera programul “A doua
șansă”!! Inainte de  selectarea acestui tip de mobilitate a se consulta 
definiția specifică din ghidul Programului pentru “Cursant adult” pg 347;



2. Mobilități ed. Adulților KA1

Pentru cine? cine?Pentru cin

• PROIECTE PE TERMEN SCURT PENTRU MOBILITATEA CURSANȚILOR ȘI A 
PERSONALULUI DIN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PENTRU ADULȚI

• Constituie o modalitate directă și simplă de a beneficia de programul
Erasmus+

• Permite organizațiilor să desfășoare câteva activități într-o manieră facilă
și să câștige experiență în cadrul programului

• Organizațiile participante trebuie să promoveze în mod activ includerea
și diversitatea, dezvoltarea durabilă și educația digitală prin utilizarea
oportunităților de finanțare specifică oferite de program în aceste
scopuri, prin sporirea gradului de sensibilizare a participanților lor, prin
schimbul de bune practici și prin alegerea unei structuri adecvate pentru
activitățile lor



2. Mobilități ed. Adulților KA1

Pentru cine? cine?Pentru cin

Următoarele organizații sunt eligibile să depună o cerere: 

• Organizații care oferă învățământ formal și nonformal pentru adulți;

• Autoritățile publice locale și regionale, organismele de coordonare și
alte organizații cu rol în domeniul educatiei adulților;

• Personalul activ din educaţia adulţilor (mentori, profesori, formatori etc.) 
din ţările participante la program.



2. Mobilități ed. Adulților KA1

Pentru cine? cine?Pentru cin

Foarte Important!!!
• Proiectele de scurtă durată sunt deschise numai organizațiilor

individuale, nu și coordonatorilor de consorții.
• Organizațiile acreditate nu pot depune o cerere pentru proiecte pe 

termen scurt, deoarece beneficiază deja de acces permanent la 
finanțarea Erasmus+;

• O cerere pentru un proiect pe termen scurt poate include maximum 30 
de participanți la activități de mobilitate.

• Pe parcursul unei perioade de 5 ani consecutivi, organizațiile pot primi
cel mult trei granturi pentru proiecte pe termen scurt în domeniul
educației adultilor. 

• Durata proiectelor: Între 6 și 18 luni. 



2. Mobilități ed. Adulților KA1

Cum candidez- Principalii pași?

1. Creare cont ECAS/ Accesare/creare /actualizare cod OID

2. Consultarea Ghidului programului 2021 - paginile 111-125

3. Consultarea Apelului Național la propuneri de proiecte

4.  Accesare formular de candidatură KA122- ADU

https://www.erasmusplus.ro/id-organizational-oid
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_ro.pdf
https://www.erasmusplus.ro/library/Apeluri/2021/Apel_national_2021_v3.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


2. Mobilități ed. Adulților KA1

Cum candidez- Principalii pasi?

5. Ghid pentru scrierea unui proiect de succes

6. Pentru a facilita procesul de găsire a partenerilor în Erasmus+, există
instrumente dedicate: EPALE

7. Termen limită: 
Runda 1, pentru toate agențiile naționale: 11 mai, ora 12:00:00 (amiază, ora 
Bruxelles-ului);

https://www.erasmusplus.ro/library/2021/Ghiduri KA1/Ghid scriere AE.pdf
https://epale.ec.europa.eu/ro


2. Mobilități ed. Adulților KA1

Tips & Tricks

❑ Candidatura trebuie să răspundă nevoilor reale ale organizației;

❑ Conexiunea între proiect și documentele strategice ale 
instituției/organizației; 

❑ Corelarea formularului de candidatură cu criteriile de selecție descrise în 
ghidul programului;

❑ Lucrul în echipă;

❑ Experții Agenției pot fi contactați la adresele:



2. Mobilități ed. Adulților KA1 

Contact AN – KA1 educația adulților

Anca Jugaru

E-mail:anca.jugaru@anpcdefp.ro

Telefon: 021.20.10.725

Andra Dragomir

E-mail:andra.dragomir@anpcdefp.ro

Telefon: 021.20.10.712

Mărioara Ene

E-mail:marioara.ene@anpcdefp.ro

Telefon: 021.20.10.727
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Parteneriate 
pentru cooperare în domeniul 

educației adulților



3. Parteneriate pentru cooperare ed. Adulților

Ce sunt?

Oportunitate de câștig pentru organizații

o Experiență în cooperare internațională

o Îmbunătățirea capacităților

o Efecte pozitive de lungă durată asupra 

organizațiilor/ politicilor/ persoanelor



3. Parteneriate pentru cooperare ed. Adulților

Ce urmărește AN în 2021?

o Sustenabilitate și transferabilitate

o Persoane cu oportunități reduse 

o Autorități locale, ONG-uri, IMM-uri,

întreprinderi sociale



1. Parteneriate de cooperare 

(cooperation partnerships)

2. Parteneriate de mică anvergură 

(small-scale partnerships)

3. Parteneriate pentru cooperare ed. Adulților

Tipuri



o Calitatea activităților și practicilor

o Dezvoltarea de rezultate de înaltă 

calitate

o Nevoi comune și priorități

o Transformări și schimbări

3. Parteneriate pentru cooperare ed. Adulților

Parteneriate de cooperare



3. Parteneriate pentru cooperare ed. Adulților

Pentru cine și când?

orice
instituție

minim 3
organizații

20 mai 2021, 
ora 13:00

12 - 36 de luni



• Combinație între costuri unitare și 

costuri reale

• Grantul total: 100.000 € - 400.000€

3. Parteneriate pentru cooperare ed. Adulților

Mecanismul de finanțare



• Rezultatele plagiate - respinse

• ME: 100 €, 200 €, 15 € - virtual

• Sprijin pentru includere – 100 €/ participant cu 

oportunități reduse (suplimentar)

• Costuri speciale (includere) – 100% din costul real

• Costuri excepționale – 80% din costul real

• Green travel – cost unitar în funcție de distanță

• Dimensiunile: green, includere și diversitate, 

digitalizare

3. Parteneriate pentru cooperare ed. Adulților

Noutăți



• Organizații noi cu capacitate mică

• Prim pas în cooperare europeană

• Persoane cu oportunități reduse

• Cetățenie activă

3. Parteneriate pentru cooperare ed. Adulților

Parteneriate de mică anvergură



3. Parteneriate pentru cooperare ed. Adulților

Pentru cine și când?

orice
instituție

minim 2 
organizații

20 mai 2021, ora 13:00
3 nov. 2021, ora 13:00

6 - 24 de luni



• Proiecte bilaterale – ușor de gestionat

• Mecanism de finanțare: lump-sum:

- 30.000 €

- 60.000 €

• Formular de candidatură simplificat

• Dimensiunile: green, includere și diversitate, 

digitalizare

3. Parteneriate pentru cooperare ed. Adulților

Noutăți



• EPALE – platforma eletronică pentru 
educația adulților în Europa

• EPRP – Erasmus+ projects results platform

• grupuri pe social media

• parteneri din proiecte anterioare

3. Parteneriate pentru cooperare ed. Adulților

Căutare de parteneri



3. Parteneriate pentru cooperare ed. Adulților

Cum candidez – principalii pași?

1. crearea contului ECAS

2. crearea/ actualizarea codului OID -
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-
registration/screen/home

3. accesarea formularului de candidatură -
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

4. ghidul de completare a candidaturii -
https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura 

5. webinarul și tutorialul de completare pas cu 
pas - https://www.erasmusplus.ro/webinare

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura
https://www.erasmusplus.ro/webinare


1. Parteneriat relevant, solid, durabil

3. Parteneriate pentru cooperare ed. Adulților

Tips & Tricks

2. Justificați și documentați nevoile 
organizaționale/ ale grupului țintă alese

3. Exprimați-vă clar și structurat

5. Bani pentru proiecte și nu proiecte pentru 
bani!

4. Dimensiunile: digitală, includere, mediu



3. Parteneriate pentru cooperare ed. Adulților

Contact AN – KA2 educația adulților

Andreea Lungu

E-mail: andreea.lungu@anpcdefp.ro
Telefon: 021.20.10.759

Andreea Samoilă

E-mail:andreea.samoila@anpcdefp.ro
Telefon: 021.20.10.753
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Q&A
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Transformăm România prin învăţare.

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

anpcdefp.ro
erasmusplus.ro


