
 

Întrebări și răspunsuri privind programele 
Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate 
în contextul pandemiei Covid-19 

  
Izbucnirea COVID-19 afectează în mod negativ activitățile în desfășurare sau planificate 
în cadrul programelor Erasmus+ și Corpului European de Solidaritate. Obiectivul 
principal al Comisiei Europene este siguranța și protecția tuturor participanților în 
programele Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate, cu respectarea tuturor 
măsurilor de izolare adoptate la nivel național. Comisia Europeană lucrează pentru a 
ajuta beneficiarii și studenții, elevii, voluntarii și alți participanți la programe să 
abordeze consecințele măsurilor luate pentru prevenirea extinderii epidemiei. Comisia 
va continua să își adapteze răspunsul la această situație fără precedent, pe măsură ce 
evoluează, prin clarificarea și simplificarea modului de aplicare a regulilor și 
procedurilor de finanțare, atunci când este necesar, în cooperare cu Agențiile Naționale 
Erasmus+ și Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA). 

Întrebări frecvente 

Cui ar trebui să adresez întrebări legate despre 

impactul Covid-19 asupra activităților Erasmus+ sau 

Corpul European de Solidaritate? 
 
Participanții individuali (studenți, profesori, tineri, lucrători de tineret, voluntari 
etc.) care se confruntă cu dificultăți trebuie să contacteze instituția sau organizația de 
origine. Instituțiile și organizațiile ar trebui să mențină un canal de comunicare cu 
participanții la proiectele lor, chiar dacă sediile lor sunt închise. Vă rugăm să rețineți că 
răspunsurile la întrebările referitoare la chestiuni financiare (rambursări, eligibilitatea 
costurilor, condiții pentru acordarea grantului etc.) pot dura ceva mai mult din cauza 
accesului redus la multe instituții și organizații. Informațiile de mai jos prezintă 
răspunsuri la cele mai întâlnite întrebări adresate de participanții individuali. 
Organizațiile beneficiare (universități, școli, organizații de tineret etc.) ar trebui să 
contacteze instituția cu care au încheiat contractul de finanțare, după cum urmează: 
Agenția Națională din țara de origine, pentru cele mai multe acțiuni ale 
programelor Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate. Agențiile Naționale sunt 
prezente în statele membre ale UE, precum și în Macedonia de Nord, Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia, Turcia, Serbia și Regatul Unit. 
Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) pentru 
acțiuni centralizate Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate, cum ar fi Erasmus 
Mundus Masterate în cotutelă, Jean Monnet, Universitățile Europene, Centre de 
excelență profesională, Dezvoltarea capacității instituționale, Tineretul european 
împreună sau Echipele de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată. 



Alți parteneri ai proiectului care nu sunt beneficiari ai proiectului (universități, școli, 
organizații de tineret etc.) ar trebui să ia legătura cu coordonatorul proiectului din care 
fac parte. 

Întrebări adresate de participanți în Erasmus+ 

sau Corpul European de Solidaritate 

Am fost în mobilitate Erasmus+ sau ESC, dar a 

trebuit să revin în țară. Pot să beneficiez în 

continuare de grant? 
Dacă v-ați întors acasă, dar a) mai aveți cheltuieli legate direct și exclusiv de șederea dvs. 
în țara de destinație, cum ar fi chiria și energia electrică și / sau b) participați la activități 
de învățare virtuală sau la alte activități virtuale (dacă instituția / organizația în țara de 
destinație a pus la dispoziție o astfel de activitate, ca o alternativă la activitățile 
planificate inițial) atunci da, puteți păstra grantul. 
În plus, este posibil să puteți obține o rambursare a costurilor suplimentare de călătorie 
pe care le-ați suportat. Ar trebui să vă adresați instituției / organizației dvs. (sub rezerva 
disponibilității unor fonduri suplimentare ale UE puse la dispoziția organizației pentru 
activitatea dvs.). 
Dacă nu mai aveți cheltuieli în  țara de destinație, atunci ar trebui să rambursați o parte 
din grant, acoperind perioada cuprinsă între data la care ați încheiat experiența de 
mobilitate și data inițial planificată de terminare a acesteia. 
 

Am fost în Erasmus+ într-o altă țară, dar cursul meu 

a fost anulat pentru că instituția s-a închis. M-am 

hotărât să rămân în ţara de destinaţie. Pot să-mi 

păstrez grantul? 
 
Dacă rămâneți în țara de destinație și a) aveți în continuare cheltuieli legate în mod 
direct și exclusiv de șederea dumneavoastră în respectiva țară, precum chiria și 
electricitatea și/sau b) participați la activități de învățare virtuală (dacă instituția din 
țara de destinație vi le-a pus la dispoziție, ca alternativă la activitățile planificate inițial) 
atunci da, puteți păstra grantul. 
În plus, este posibil să primiți o sumă suplimentară care să vă acopere necesitățile 
pentru această perioadă suplimentară de timp care s-a adăugat duratei planificate inițial 
și pe perioada căreia a trebuit să rămâneți în străinătate din cauza epidemiei de Covid-
19. În acest scop, va fi necesar să discutați cu instituția dumneavoastră de trimitere (sub 
rezerva disponibilității unor fonduri UE suplimentare aflate la dispoziția organizației 
dumneavoastră, din care să poată fi acoperită această sumă). 
  

 



Am fost implicat într-o activitate a Corpului European 

de Solidaritate într-o altă țară, dar activitatea mea a 

fost anulată deoarece organizația s-a închis. Nu m-

am mai putut întoarce în ţara mea de origine. Pot 

păstra banii de buzunar/alocaţia de transfer? 
 
Dacă rămâneți în țara de destinație și a) aveți în continuare cheltuieli legate în mod 
direct și exclusiv de șederea dumneavoastră în țara respectivă și/sau b) participați la 
activități virtuale (dacă organizația gazdă v-a oferit alternative online de participare la 
activitățile planificate inițial) atunci da, puteți păstra grantul. 
În mod similar cazurilor descrise mai sus, organizația poate obține, de asemenea, un 
grant suplimentar pentru acoperirea unor costuri legate de șederea dumneavoastră 
suplimentară. 
 

Intenționam să merg într-o mobilitate într-o altă 

țară, prin Erasmus+ sau Corpul European de 

Solidaritate, dar a trebuit să anulez înainte de a 

pleca, din cauza epidemiei de Covid-19. Mi-am plătit 

deja biletul de avion şi o parte din cazare. Pot păstra 

suma alocată ca prefinanțare, pe care am primit-o în 

acest scop? 
 
Dacă v-ați achitat cheltuielile de deplasare legate de mobilitatea planificată, cum ar fi 
costul biletului de avion pe care nu l-ați utilizat niciodată și care nu a putut fi rambursat, 
puteți primi grantul pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare, în toate cazurile în care 
regulile de finanțare ale acțiunii prevăd acordarea unui sprijin financiar pentru călătorii. 
Dacă acțiunea nu prevede acest lucru, aveți dreptul să păstrați sau să primiți partea din 
prefinanțare care corespunde costurilor suportate. Puteți obține, de asemenea,  
rambursarea cheltuielilor pentru rezervarea cazării. Trebuie să discutați cu 
instituția/organizația dumneavoastră (sub rezerva disponibilității unor fonduri UE 
suplimentare aflate la dispoziția organizației dumneavoastră, din care să poată fi 
acoperită această sumă). 
 

Pot amâna până la o dată ulterioară mobilitatea 

planificată să se desfășoare prin Erasmus+/ Corpul 

European de Solidaritate? 
 
Discutați cu instituția de origine/organizația de sprijin, dar, în principiu, Agenția 
Națională din țara de reședință a instituției dumneavoastră de origine/organizației de 
sprijin va accepta să prelungească cu până la 12 luni un proiect Erasmus+ (care ar putea 



include perioade de mobilitate în străinătate pentru mai mulți participanți) sau un 
proiect al Corpului European de Solidaritate. 
  

Am participat, în cadrul Corpului European de 

Solidaritate, într-o activitate în altă țară, dar 

activitatea mea s-a suspendat pentru că organizația 

s-a închis. Voi putea să-mi continui activitatea într-o 

perioadă ulterioară? 
 
Verificați la organizația dvs. de sprijin dar, în principiu, aceasta ar putea fi considerată 
ca o întrerupere temporară a activității și ar trebui să vă puteții continua activitatea 
după aceea. 

Sunt un absolvent recent al învățământului superior 

sau al învățământului profesional sau tehnic (VET) și 

doresc să particip la un stagiu în străinătate. Însă 

acestea sunt deschise absolvenților recenți timp de 
12 luni de la absolvire. Se poate obține o excepție de 

la această regulă? 

Absolvenții recenți ai învățământului superior sau VET, care trebuie să-și amâne 
plasamentele planificate în străinătate, vor avea permisiunea de a le realiza în decurs de 
18 luni de la absolvire, în locul intervalului normal de 12 luni.  
 

Întrebări ale organizațiilor/instituțiilor 
 

Mulți studenți Erasmus+ se  tem că perioada lor de 

studiu în străinătate nu va fi recunoscută. Ce sprijin 

li se poate oferi pentru a face față acestei situații? 
 
Instituțiile de învățământ superior sunt rugate sa fie flexibile și pragmatice, cat de mult 
posibil, pentru a ajuta studenții să obțină rezultatele cuprinse în acordurile lor de 
învățare, indiferent de zona geografică a studentilor. De exemplu, prin intermediul 
acordurilor de cursuri la distanță și utilizarea instrumentelor digitale. Această 
flexibilitate va ajuta în special studenții care s-au întors în țara natală să-și termine 
cursurile de la instituția gazdă și să le fie pe deplin recunoscute creditele Sistemului 
European de Transfer și Acumulare de Credit (ECTS), obținute prin acordurile de studiu 
la distanță. 
 

 



 

Când granițele au început să se închidă, unul dintre 

participanți a trebuit să-și cumpere un bilet 

suplimentar de avion pentru a ajunge acasă mai 

repede, deoarece compania aeriană nu a fost de 

acord să-i schimbe data inițială de întoarcere. Putem 

acoperi aceste costuri suplimentare sau excepționale 

din bugetul Erasmus+ sau al Corpului European de 

Solidaritate? 
 
Da, puteți considera aceste costuri “eligibile” dacă nu depășiți bugetul total al 
proiectului din contractul de finanțare. În cazul unui audit, vi se poate solicita dovada 
necesității de rambursare a acestor costuri suplimentare. 
 

Ca urmare a perturbării cauzate de pandemia Covid-

19, a trebuit să acoperim unele costuri excepționale 

pentru un participant cu o dizabilitate, care a avut 

nevoie de ajutor pentru o  perioadă mai lungă de 

timp. Sunt eligibile aceste costuri? 
 
Da, puteți considera aceste costuri ca “eligibile” dacă nu depășiți bugetul total al 
proiectului din contractul de finanțare. În cazul unui audit, vi se poate solicita dovada 
necesității de rambursare a acestor costuri suplimentare. 
 

Vreau să depun o candidatură pentru a participa la un 

proiect al cărui termen limită se apropie, dar nu îmi pot 

contacta partenerii din alte țări, deoarece sediile lor 

sunt închise. Poate Comisia să amâne termenele limită 

pentru depunerea candidaturilor? 
 
Comisia a prelungit termenele pentru depunerea candidaturilor pentru o serie de 
apeluri pentru propuneri de proiecte Erasmus+ și ale Corpului European de 
Solidaritate. 
Vă rugăm să contactați Agenția Națională deoarece unele proceduri administrative 
privind depunerea formularelor de candidatură urmează să fie simplificate. 
 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/coronavirus-outbreak-deadlines-applications-extended_ro
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_ro


Coordonez proiecte Erasmus+ și Corpulu European 

de Solidaritate, iar prin sprijin organizatoric este 

plătit salariul meu și al colegilor mei. Având în 

vedere anularea multor activități, putem fi în 

continuare siguri că putem păstra sprijinul 

operațional pe care ne bazam? 
 
În cazurile de mai sus, în care participanții individuali pot primi sau păstra subvenția 
individuală de sprijin, da, aveți dreptul să primiți sprijin organizatoric al Erasmus+ sau 
al Corpului European de Solidaritate. 
Chiar și în cazurile în care activitățile Erasmus+ sau ale Corpului European de 
Solidaritate sunt anulate, aveți dreptul să primiți sprijinul organizatoric. Această 
abordare ia în considerare închirierea spațiilor, costurile pregătirii și monitorizarea 
participanților înainte de plecare, precum și sarcinile pe care le îndepliniți pentru a 
sprijini participanții în gestionarea caracterului excepțional al pandemiei COVID-19 
(anulări, contracte cu parteneri gazdă, consiliere, etc.) 
 

Sunt coordonator de proiect și trebuie să suspend 

proiectul. Pot păstra grantul de management al 

proiectului? Pot solicita prelungirea proiectului 

pentru a finaliza activitățile mai târziu? 
 
Beneficiarii parteneriatelor strategice sau ai proiectelor de solidaritate pot alege să-și 
suspende temporar proiectul, să solicite o prelungire a duratei proiectului și să 
desfășoare activitățile planificate odată ce restricțiile în vigoare privind pandemia 
COVID-19 sunt ridicate. În acest caz, grantul de management al proiectului va fi calculat 
pe baza noii durate a proiectului, cu excepția suspendării, dar nu poate depăși valoarea 
totală a grantului acordat. 
 

Sunt coordonator de proiect. Trebuie să anulez 
activitățile, dar am făcut deja cheltuieli pe care nu le 

voi recupera (închiriere spațiu, cazare pentru 

participanți etc.). Aceste costuri vor fi acoperite?  
 
Vă rugăm să contactați Agenția Națională din țara dumneavoastră. În cazul în care 
activitățile Erasmus+ sau Corpul European de Solidaritate au fost anulate și 
organizațiile au suportat costuri care nu pot fi rambursate, acestea vor avea posibilitatea 
să acopere aceste costuri. 
 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_ro


Vreau să închei un contract de finanțare pentru un 

proiect, dar nu sunt în măsură să obțin semnătura în 

original a șefului meu care ar trebui să îl semneze. 

Este suficientă o copie scanată a semnăturii? 
 
Vă rugăm să contactați Agenția Națională din țara dumneavoastră. Având în vedere 
circumstanțele excepționale actuale, Agenția Națională poate accepta temporar 
schimbarea semnăturii în original cu o copie scanată a semnăturii pentru contractele de 
finanțare. Totuși, acest lucru va trebui validat printr-un schimb formal de semnături în 
original, odată ce restricțiile în vigoare privind pandemia COVID-19 vor fi ridicate. 
  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_ro

