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Date relevante în
2020 - Erasmus+

Sumă contractată: 114 073 220 Euro
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Cereri de finanțare: 2756

Proiecte finanțate:

Proiecte de mobilitate:

Proiecte de parteneriat
strategic:

Proiecte de dialog pentru
tineret:

1381

664

710

7

*

* din care 485 de proiecte de schimb interșcolar aprobate la alte agenții naționale, cu parteneri români.



Proiecte de
mobilitate

Proiecte
depuse

Proiecte
aprobate

870
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TINERET

01
EDUCAȚIA

ADULȚILOR

199

02
74

42

EDUCAȚIE
ȘCOLARĂ

03
453

150

ÎNVĂȚĂMÂNT
SUPERIOR

04
FORMARE

PROFESIONALĂ
VET05

125

124

311

149



Acreditări Proiecte
de mobilitate

Candidaturi
depuse

Candidaturi
aprobate

35
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TINERET

01
EDUCAȚIA

ADULȚILOR

24

02
38

19

EDUCAȚIE
ȘCOLARĂ

03
215

198

FORMARE
PROFESIONALĂ

VET04
146

126

Pentru organizațiile care doresc să se implice în proiecte
și activități de schimb și cooperare transfrontalieră.
Organizațiile astfel acreditate au acces simplificat la
oportunitățile de finanțare



Proiecte de
parteneriat strategic

Proiecte
depuse

Proiecte
aprobate

174
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TINERET

01
EDUCAȚIA

ADULȚILOR

16

02
92

26

EDUCAȚIE
ȘCOLARĂ

03
321

583

ÎNVĂȚĂMÂNT
SUPERIOR

04
FORMARE

PROFESIONALĂ
VET05

64

17

79

22*

* din care 485 de proiecte de schimb interșcolar aprobate la alte agenții
naționale, cu parteneri români

Proiecte
de dialog

pentru
tineret

33

7

Proiecte de dialog
pentru tineret



Proiecte de parteneriat
strategic - runde
suplimentare

Proiecte
depuse

Proiecte
aprobate
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EDUCAȚIE
ȘCOLARĂ

01
44

8

FORMARE
PROFESIONALĂ

VET

03
30

5

Parteneriatele pentru pregătirea digitală în educaţie
în domeniul educaţiei şcolare, al formării
profesionale și învățământului superior

8

02
ÎNVĂȚĂMÂNT

SUPERIOR

16



Parteneriatele pentru creativitate în domeniul
tineretului, al educaţiei şcolare şi al educaţiei
adulţilor

Proiecte
depuse

Proiecte
aprobate

21
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TINERET

01
EDUCAȚIA

ADULȚILOR

10

03
EDUCAȚIE
ȘCOLARĂ

02
20

8

29

7

Proiecte de parteneriat
strategic - runde
suplimentare



Participanți în
proiecte

Proiecte de
mobilitate 01

02

03 Parteneriat
strategic

04

Număr
estimat de
participanți
în 2020
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Cu oportunități
reduse 4250

32439

29258

Dialog pentru
tineret 2359

07

1 ianuarie - 31 decembrie 



Corpul European de
Solidaritate

Proiecte
depuse

Proiecte
aprobate

118

2020 | Date și evenimente cheie 08

70

3

3

5

5

152

61

Buget alocat pe 2020: 5 011 396 euro

Parteneriate
de

voluntariat

Proiecte de
voluntariat

Proiecte de
experiență

profesională
Proiecte de
solidaritate

Ateliere de scriere de proiecte din cadrul Corpului European de Solidaritate: 
10 cursuri si 157 participanți - din luna aprilie 2020, toate cursurile s-au desfășurat online.



Programul de Educaţie,
Burse, Ucenicie şi
Antreprenoriatul Tinerilor - SEE

Proiecte
depuse

Proiecte
aprobate
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Vizite
pregătitoare

pentru
Învățământ

Superior, VET și
Învățământ

preuniversitar

11

11

13

5

10

10

Datele sunt valabile pentru cel de-al doilea apel pe 2019 și care au
fost publicate în 2020.

13

10

Învățământ
Superior

Proiecte de
mobilitate

Învățământ
Superior

Proiecte de
cooperare

 Învățământ
preuniversitar

Formare
Profesională

VET
Componenta

Roma

4

31

1



Evenimente naționale
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Învaţă şi dă
mai departe -
conferinţa de
valorizare, 150
participanţi

Ateliere de scriere de proiecte și acreditarea organizațiilor pentru noul program Erasmus+:
21 de cursuri și 378 participanți; 44 de cursuri pentru voluntarii din proiectele Corpului
European de Solidaritate și 814 de participanți.

Întâlnirea cu
rețeaua de
inspectori
de programe
educaționale
europene, 52
de participanți

Din luna aprilie 2020 toate evenimentele s-au
desfășurat exclusiv online Întâlnirea cu

rețeaua de
formatori
Erasmus+ și
Corpul European
de Solidaritate,
 54 de participanți

Selecția a 20 de
noi formatori in
rețeaua națională
de formatori
Erasmus+ și
Corpul European
de Solidaritate



Evenimente internaționale

11

Cursuri internaţionale la care au fost trimişi participanţi români:
37 cursuri, 63 participanţi.
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Bridges for Trainers,
simpozion internațional
online -  noiembrie 2020, 130
participanți din 20 de țări

Din luna aprilie 2020 toate evenimentele s-au
desfășurat exclusiv online

Mentoring Under Construction,
organizat în cooperare cu SALTO ESC.
Eveniment desfășurat online cu lansare
live care a avut 3119 vizualizări, urmată
apoi de 3 ateliere dedicate colectării de
resurse relevante pentru mentorii
implicați in proiectele europene și
construirea unei comunități de
mentori, 42 participanți.

SoliDARE, organizat în cooperare cu SALTO ESC
și agenția națională din Polonia.
Eveniment desfășurat online cu lansare live care
a avut 9101 vizualizări, urmată de ateliere cu
tematicile: Solidaritatea in timpul COVID
si dimensiunile naționale și internaționale ale
Solidaritații în cadrul Corpului European de
Solidaritate, 53 participanți



ANPCDEFP este partener în:
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Parteneriatul strategic pentru
incluziune (SPI)
O abordare coordonată a 15
Agenții Naționale și două centre
de resurse Salto-Youth: Salto
Inclusion and Diversity și Salto
South East Europe.
Acest parteneriat are ca obiectiv
principal să ajungă la cât mai
multe organizații care se
adresează și lucrează cu
persoane cu oportunități reduse,
promovând cele două programe
ca instrumente care facilitează
incluziunea.

AICI puteți consulta strategia de
includere a agenției noastre.

Europe Goes Local
Principalul scop al proiectului
este de a contribui la creșterea
calității activităților pentru
tineret realizate la nivel local, în
special prin facilitarea
colaborării dintre
municipalități/instituții publice
locale responsabile de
componenta de tineret si alți
actori implicați în proces.

Mai multe informații la:
https://www.europegoeslocal.eu

https://www.anpcdefp.ro/europe
-goes-local

Europeers
Un grup de tineri voluntari
care merg prin țară și prin
Europa pentru a împărtăși
din experiența lor din
proiecte.
Rețeaua de
voluntari Europeers este
despre experiența celor care
au fost implicați deja în
proiecte de mobilitate pentru
tineret (stagii de voluntariat
EVS/ESC sau schimburi de
tineri) prin programele
Erasmus+ și/sau Corpul
European de Solidaritate.

Mai multe informații AICI

https://www.erasmusplus.ro/library/ANPCDEFP/Transparenta/Inclusion_Strategy.pdf
https://www.europegoeslocal.eu/
https://www.anpcdefp.ro/europe-goes-local
https://www.europeers.de/international/


Colaboratorii
noștri

REŢEAUA FORMATORILOR
ERASMUS+ ȘI ESC

REȚEAUA INSPECTORILOR
ŞCOLARI PENTRU PROIECTE
EDUCAȚIONALE EUROPENE
pentru informare, consultanţă şi
monitorizare în teritoriu

REŢEAUA BIROURILOR ERASMUS+
pentru studenţi şi personal
academic

REŢEAUA MULTIPLICATORILOR
EURODESK pentru informare,
promovare oportunități pentru
tineri
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A N P C D E F P

www.erasmusplus.ro

www.suntsolidar.eu

www.eea4edu.ro

Transformăm România prin învățare!

Rezultatele proiectelor finalizate şi exemple de bună practică din 2020:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

