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Comisia  
Europeană 

Rectificare la Ghidul Programului 
Erasmus+ 2017 

Prezenta rectificare cuprinde două părți: 
 

 Modificări legate de lansarea Corpului european de solidaritate 

 Alte modificări ale Ghidului programului 2017 
 
Din motive de claritate și lizibilitate, modificările referitoare la Corpul european de solidaritate au fost evidențiate cu roșu 
în textul integral al secțiunii „Proiect de mobilitate pentru tineri și lucrători de tineret”, în timp ce pentru celelalte 
modificări au fost selectate doar părți ale secțiunilor relevante. 
 
Toate modificările se reflectă în versiunea 2 a Ghidului Programului Erasmus+ 2017, disponibil pe site-ul Erasmus+ al 
Comisiei Europene. 
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MODIFICĂRI LEGATE DE LANSAREA CORPULUI EUROPEAN DE SOLIDARITATE 
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PROIECT DE MOBILITATE PENTRU TINERI ȘI LUCRĂTORI DE TINERET

1
  

Două tipuri de proiecte pot fi sprijinite în baza acestei acțiuni: 
 

 Proiectele de mobilitate pentru tineri și lucrătorii de tineret care pot fi alcătuite din activitățile aferente 
schimburilor de tineri, Serviciului european de voluntariat și/sau lucrătorilor de tineret. 
 

 Proiectele de mobilitate pentru tineri care se axează pe activitățile Serviciului european de voluntariat pentru 
organizațiile coordonatoare experimentate ale Serviciului european de voluntariat. 

 
În anul 2017, pentru selectarea proiectelor accentul va fi pus pe:  
 

 stabilirea legăturilor cu tinerii marginalizați, promovarea diversității, dialogul intercultural și inter-religios, valori 
comune ale libertății, toleranță și respectarea drepturilor omului, precum și cu privire pe proiectele care vizează 
îmbunătățirea competențelor în domeniul media, gândirea critică și spiritul de inițiativă al tinerilor precum și pe  

 înzestrarea lucrătorilor de tineret cu competențe și metode necesare pentru transferarea valorilor fundamentale 
comune ale societății noastre în special către tineri „greu accesibili” și pentru prevenirea radicalizării violente a 
tinerilor.  
 

În acest sens, ținând cont de contextul critic din Europa - și având în vedere faptul că activitățile de tineret, activitățile de 
învățare non-formală și voluntariatul pot contribui în mod semnificativ pentru a răspunde nevoilor refugiaților, solicitanților 
de azil și migranților și/sau pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la această problemă în cadrul 
comunităților locale - o atenție deosebită va fi acordată sprijinului pentru proiecte de mobilitate pentru tineret care implică 
sau pun accentul pe refugiați/ solicitanți de azil și migranți. 
 

CONTRIBUȚIA SERVICIULUI EUROPEAN DE VOLUNTARIAT LA INIȚIATIVA „CORPUL EUROPEAN DE SOLIDARITATE” 

Pentru a consolida coeziunea și pentru a stimula solidaritatea în societatea europeană, Comisia Europeană a instituit un 
Corp european de solidaritate2, în vederea creării unei comunități de tineri dornici să se implice într-o gamă largă de 
activități de solidaritate, fie prin voluntariat, fie prin obținerea unei experiențe profesionale în cadrul unor activități 
destinate să contribuie la soluționarea situațiilor problematice la nivelul Uniunii Europene și nu numai. 
 
În etapa inițială, Corpul european de solidaritate se bazează pe programele actuale ale UE. Unul dintre sistemele principale 
de finanțare care contribuie la Corpul european de solidaritate este Serviciul european de voluntariat. Corpul european de 
solidaritate va oferi astfel un impuls și o mai mare vizibilitate activităților Serviciului european de voluntariat, plasând 
totodată voluntariatul la nivel european într-un cadru mai larg și adăugând oportunități suplimentare de voluntariat pe 
termen lung. 
 
Mai multe informații despre inițiativa „Corpul european de solidaritate” și despre modul de participare la această inițiativă 
sunt disponibile la următoarea adresă: www.europa.eu/solidarity-corps. 
 

Parteneriatul dintre programele programele Erasmus+ și LIFE3 
 
În plus, pentru a consolida dimensiunea de voluntariat a Corpului european de solidaritate, a fost instituit un parteneriat 
între programele Erasmus+ și Life LIFE, în vederea punerii la dispoziție, în 2017, a unor oportunități suplimentare pe termen 
lung în cadrul Serviciului european de voluntariat în domeniul mediului, al conservării naturii și al acțiunilor climatice, 
permițând tinerilor voluntari să dobândească un sentiment al proprietății asupra capitalului natural din Europa și să 
conștientizeze că protecția sa este o responsabilitate comună. 
 

                                                            
1 Principalul buget al acestei acțiuni este alocat pentru a sprijini activitățile transnaționale care implică organizații și participanți din țările participante la 

program. Cu toate acestea, aproximativ 25 % din bugetul disponibil pentru această acțiune poate finanța activități internaționale, inclusive organizații și 
participanți din țările participante la program și țările partenere care sunt învecinate cu UE (regiunile 1-4; a se vedea secțiunea „Țări eligibile” din partea A a 
prezentului ghid). 
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2016:942:FIN 
3 http://ec.europa.eu/environment/life 

http://www.europa.eu/solidarity-corps
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2016:942:FIN
http://ec.europa.eu/environment/life


 

 
 

4 

 

Mai multe informații despre inițiativa „Corpul european de solidaritate” și despre modul de participare la această inițiativă 
sunt disponibile la următoarea adresă: www.europa.eu/solidarity-corps. 

 

PROIECTE DE MOBILITATE PENTRU TINERI ȘI LUCRĂTORI DE TINERET CARE POT INCLUDE 
SCHIMBURI DE TINERI ȘI ACTIVITĂȚI DIN CADRUL SERVICIULUI EUROPEAN DE 
VOLUNTARIAT ȘI/SAU ACTIVITĂȚI ALE LUCRĂTORILOR DE TINERET 

 
Un proiect de mobilitate poate cuprinde una sau mai multe dintre următoarele activități:  

 
 
Acțiuni de mobilitate pentru tineri: 
 
 Schimburile de tineri:  
Schimburile de tineri permit grupurilor de tineri din cel puțin două țări diferite să se întâlnească și să petreacă timp 
împreună pentru o perioadă de până la 21 de zile. În timpul unui schimb de tineri, sprijinit de liderii de grup, participanții 
efectuează împreună un program de lucru (o combinație de ateliere de lucru, exerciții, dezbateri, jocuri de rol, simulări, 
activități în aer liber etc.) proiectate și pregătite de ei înșiși anterior schimbului. Schimburile de tineri le permit acestora: să 
dezvolte competențe; să devină conștienți de subiecte/domenii tematice relevante din punct de vedere social; să descopere 
noi culturi, obiceiuri și stiluri de viață, în special prin învățare reciprocă; să consolideze valori precum solidaritatea, 
democrația, prietenia etc. Procesul de învățare în schimburile de tineri este declanșat prin metode de educație non-formală. 
Durata, mai degrabă scurtă, face adecvată implicarea tinerilor cu mai puține oportunități; astfel, un schimb de tineri oferă o 
experiență de mobilitate internațională în siguranța unui grup, cu posibilitatea de a avea un număr adecvat de lideri de grup 
care să aibă grijă de participanți. Un schimb de tineri poate fi, de asemenea, un cadru bun pentru a discuta și a învăța despre 
aspecte legate de incluziune și diversitate. Schimburile de tineri se bazează pe cooperarea transnațională între două sau mai 
multe organizații participante din diferite țări din interiorul și din afara Uniunii Europene.  
 
Următoarele activități nu sunt eligibile pentru granturi în cadrul schimburilor de tineri: călătoriile pentru studii academice; 
activitățile de schimb care au ca scop obținerea de profit financiar; activitățile de schimb care pot fi considerate drept 
turism; festivaluri; călătorii de vacanță; turnee artistice. 
 
 Serviciul european de voluntariat:  
Această activitate permite tinerilor cu vârste cuprinse între 17 și 30 de ani să își exprime angajamentul personal prin servicii 
de voluntariat neplătit și cu normă întreagă de până la 12 luni, într-o altă țară, în interiorul sau în afara Uniunii Europene. 
Tinerii voluntari au posibilitatea de a contribui la activitatea de zi cu zi a organizațiilor care își desfășoară activitatea în 
următoarele domenii: informații și politici pentru tineri, dezvoltarea personală și socio-educațională a tinerilor, 
angajamentul civic, asistența socială, incluziunea persoanelor defavorizate, mediu, programe de educație non-formală, 
tehnologia informației și comunicațiilor și educația în domeniul mass-mediei, cultură și creativitate, cooperarea pentru 
dezvoltare etc. Tinerii cu mai puține oportunități pot beneficia de sprijin suplimentar care să le permită participarea și li se 
poate, de asemenea, permite să participe la SEV pentru o perioadă mai scurtă de timp (cu durata de cel puțin 2 săptămâni). 
 
Datorită parteneriatului dintre programele Erasmus+ și LIFE, tinerii voluntari vor avea oportunități suplimentare de a 
contribui la protecția mediului și a climei, implicându-se în activități precum monitorizarea speciilor și a habitatelor, 
participarea la sondaje și la supraveghere, reîmpădurire și îngrijirea arborilor, inițiativele de sensibilizare publică, prevenirea 
incendiilor forestiere, identificarea și eradicarea speciilor alogene invazive, restaurarea ecologică, construcția de poteci și 
curățarea mediului (de exemplu, de deșeurile marine). 
 
Un proiect poate include între 1 și 30 de voluntari, care își pot desfășura serviciul de voluntariat fie individual, fie în grup. 
 
Organizațiile participante sunt responsabile pentru:  
 

o organizarea condițiilor de ședere, cazare și transport local pentru voluntari;  
o prevederea de sarcini și activități pentru voluntari, care să respecte principiile de calitate ale Serviciului european 

de voluntariat, astfel cum sunt descrise în carta Serviciului european de voluntariat; 
o sprijinirea permanentă a voluntarilor din punct de vedere lingvistic, personal și administrativ, precum și în ceea ce 

privește sarcinile care le sunt încredințate, pe toată durata activității. 
 
Pentru activitățile acțiunile de mobilitate care se încadrează în domeniile tematice și în domeniul de aplicare al Corpului 
european de solidaritate (și anume servicii care durează între 2 și 12 luni și care au loc într-o țară participantă la program), 
organizațiile participante sunt încurajate cu fermitate să își selecteze voluntarii Serviciului european de voluntariat prin 
utilizarea bazei de date a Corpului european de solidaritate, în care tinerii care doresc să se implice în activități de 

http://www.europa.eu/solidarity-corps
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voluntariat își înregistrează profilul. 
 
Participarea la o activitate a Serviciului european de voluntariat trebuie să fie gratuită pentru voluntari, cu excepția unei 
eventuale contribuții la costurile de călătorie (dacă grantul Erasmus+ nu acoperă în totalitate aceste cheltuieli) și a 
cheltuielilor suplimentare care nu sunt legate de punerea în aplicare a activității. Costurile esențiale pentru participarea 
voluntarilor la activitatea Serviciului european de voluntariat sunt acoperite de grantul Erasmus+ sau prin alte mijloace 
oferite de către organizațiile participante. 
 
Pe lângă sprijinul acordat voluntarilor de către organizațiile participante, agențiile naționale sau centrele de resurse 
regionale SALTO organizează un ciclu de formare și de evaluare4 la care va participa fiecare voluntar și care constă în: a) 
formare la sosire pentru serviciile de voluntariat cu durata de cel puțin 2 luni; b) evaluare intermediară, pentru servicii de 
voluntariat cu o durată de cel puțin 6 luni. 
 
Următoarele activități nu sunt considerate drept un serviciu european de voluntariat în cadrul Erasmus+: voluntariatul 
ocazional, nestructurat, cu jumătate de normă; un program de practică într-o întreprindere; un loc de muncă plătit; o 
activitate de recreere sau turistică; un curs de limbă; exploatarea forței de muncă ieftine; o perioadă de studii sau de 
formare profesională în străinătate. 
 
Mobilitatea lucrătorilor de tineret:  
 
 Formarea și crearea de rețele de lucrători de tineret:  
Această activitate sprijină dezvoltarea profesională a lucrătorilor de tineret prin realizarea unor activități cum ar fi seminare 
transnaționale/internaționale, cursuri de formare, evenimente de punere în legătură, vizite de studiu sau observarea directă 
la locul de muncă („job shadowing”) în străinătate în cadrul unei organizații active în domeniul tineretului. Toate aceste 
activități sunt organizate de organizațiile care participă la proiect. Participarea lucrătorilor de tineret la astfel de activități 
contribuie la consolidarea competențelor organizației lor și trebuie să aibă un impact clar asupra activității zilnice 
desfășurate referitor la tineri de lucrătorii de tineret. Rezultatele învățării ar trebui diseminate în continuare în domeniul 
tineretului.  
 
 

 

CARE ESTE ROLUL ORGANIZAȚIILOR PARTICIPANTE LA PROIECT? 

Organizațiile participante implicate în proiectul de mobilitate pot avea următoarele roluri și sarcini:  

 
 coordonator al unui proiect de mobilitate pentru tineri: acesta depune cererea de participare pentru întregul 

proiect în numele tuturor organizațiilor partenere. 
 Organizația de trimitere: responsabilă de trimiterea în străinătate a tinerilor și a persoanelor implicate în activități 

legate de tineret (aceasta include: organizarea modalităților practice; pregătirea participanților înainte de plecare; 
acordarea de sprijin pentru participanți pe durata tuturor etapelor proiectului).  

 Organizația gazdă: responsabilă de găzduirea activității, de dezvoltarea unui program de activități pentru 
participanți, în cooperare cu participanții și organizațiile partenere, de acordarea de sprijin participanților pe 
durata tuturor etapelor proiectului. 

 
Tinerii voluntari care efectuează un serviciu european de voluntariat cu o durată de două luni sau mai mult sunt eligibili 
pentru a primi sprijin lingvistic. Sprijinul lingvistic online este pus în aplicare treptat pe durata programului. Acesta este pus 
la dispoziția participanților eligibili de către Comisia Europeană pentru a le evalua cunoștințele de limbi străine și a le oferi, 
dacă este necesar, posibilități adecvate de învățare a limbilor străine înaintea și/sau în timpul perioadei de mobilitate 
(pentru mai multe detalii, a se vedea anexa I la prezentul ghid). 
 

CARE SUNT CRITERIILE UTILIZATE PENTRU A EVALUA PROIECTUL?  

În continuare, sunt prezentate criteriile formale pe care trebuie să le îndeplinească un proiect de mobilitate pentru a fi 
eligibil în vederea unui grant Erasmus+: 

                                                            
4
 Informații detaliate pot fi găsite în documentul "EVS Training and Evaluation Cycle Guidelines and minimum quality standards":  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library//evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf
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CRITERII GENERALE DE ELIGIBILITATE 

Activități eligibile 

Un proiect de mobilitate a tineretului trebuie să cuprindă una sau mai multe dintre 
următoarele activități:  

 schimburile de tineri; 

 Serviciul european de voluntariat; 

 formarea lucrătorilor de tineret și colaborarea lor prin intermediul unor rețele. 

Organizații participante 
eligibile 

O organizație participantă poate fi:  

 o organizație, o asociație, un ONG non-profit; 

 un ONG european pentru tineret; 

 o întreprindere socială;  

 un organism public de la nivel local; 

 un grup de tineri implicați în activități pentru tineret, dar nu neapărat în contextul 
unei organizații de tineret (și anume, un grup informal de tineri).  

precum și: 

 un organism public la nivel regional sau național5; 

 o asociație a regiunilor; 

 o grupare europeană de cooperare teritorială; 

 un organism cu scop lucrativ activ în domeniul responsabilității sociale a 
întreprinderilor. 

stabilit(ă) într-o țară participantă la program sau într-o țară parteneră din vecinătatea Uniunii 
Europene (regiunile 1-4; a se vedea secțiunea „țări eligibile” din Partea A a prezentului ghid.) 

Cine poate candida? 

Orice organizație sau grup participant6 stabilit(ă) într-o țară participantă la program poate 
candida. Organizația candidează în numele tuturor organizațiilor participante implicate în 
proiect.  

Un proiect de mobilitate a tinerilor este finanțat într-un mod specific (a se vedea secțiunea 
„Regulile de finanțare”) în cazul în care solicitantul este: 

 un organism public la nivel regional sau național7; 

 o asociație a regiunilor; 

 o grupare europeană de cooperare teritorială; 

 un organism cu scop lucrativ activ în domeniul responsabilității sociale a 
întreprinderilor. 

Numărul și profilul 
organizațiilor 
participante 

O activitate de mobilitate este transnațională și implică cel puțin două organizații participante 
(organizația de trimitere și organizația gazdă) din diferite țări. În cazul în care un proiect de 
mobilitate pentru tineret prevede doar o singură activitate, coordonatorul trebuie să acționeze 
fie ca organizație de trimitere, fie ca organizație gazdă, cu excepția cazului în care activitatea 
este un Serviciu european de voluntariat. În cazul în care un proiect de mobilitate pentru 
tineret prevede mai mult de o activitate, coordonatorul de proiect poate - dar nu este 
obligatoriu – să aibă rol de organizație de trimitere sau de organizație gazdă. În toate cazurile, 
coordonatorul nu poate fi o organizație dintr-o țară parteneră din vecinătatea UE. 

Activitățile din țările participante la program: toate organizațiile participante trebuie să 
provină dintr-o țară participantă la program. 

Activitățile cu țările partenere din vecinătatea Uniunii Europene: activitatea trebuie să 
implice cel puțin o organizație participantă dintr-o țară participantă la program și o organizație 
participantă dintr-o țară parteneră din vecinătatea Uniunii Europene. 

                                                            
5
 În acest context, un organism public de nivel național sau regional este considerat un organism public care 1) furnizează servicii sau are o zonă administrativă 

de competență care acoperă întregul teritoriu național sau regional și b) deține un monopol, în sensul că nu există alte organisme care să îndeplinească 
aceleași funcții în țară sau în regiune (exemple tipice: ministere, agenții de stat, autorități publice regionale etc.) În acest sens, școlile, universitățile sau alte 
organisme, chiar dacă sunt stabilite prin legislația națională, sunt excluse din această categorie, fiind calificate drept organisme publice de nivel local.  
6 

În cazul unui grup informal, unul dintre membrii grupului, cu vârsta de minimum 18 ani, își asumă rolul de reprezentant și responsabilitatea în numele 
grupului. 
7
 A se vedea nota anterioară.  
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Durata proiectului De la 3 până la 24 de luni. 

Unde se depune 
cererea?  

La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă. 

Când se depune cererea? 

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la următoarele date: 

 2 februarie, ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep 
între data de 1 mai și data de 30 septembrie a aceluiași an; 

 26 aprilie, ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între 
data de 1 august și data de 31 decembrie a aceluiași an; 

 4 octombrie, ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep 
între data de 1 ianuarie și data de 31 mai a anului următor. 

Cum se depune cererea? 
Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de 
depunere a cererii. 

Alte criterii 
Un calendar pentru fiecare dintre activitățile prevăzute în cadrul proiectului trebuie anexat la 
formularul de candidatură.  

CRITERII DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE PENTRU SCHIMBURILE DE TINERET 

Durata activității De la 5 la 21 de zile, excluzând timpul de călătorie.  

Locul (locurile) de 
desfășurare a activității 

Activitatea trebuie să aibă loc în țara uneia dintre organizațiile participante la activitate.  

Participanți eligibili 
Tineri cu vârste cuprinse între 13 și 30 de ani8 cu reședința în țara organizației de trimitere și în 
țara organizației gazdă. Liderii de grup9 implicați în schimbul de tineri trebuie să aibă vârsta 
minimă de 18 ani. 

Numărul de participanți 
și alcătuirea grupurilor 
naționale 

Minimum 16 și maximum 60 de participanți (cu excepția liderului/liderilor de grup). 

Minimum 4 participanți pe grup (cu excepția liderului/liderilor de grup). 

Fiecare grup național trebuie să aibă cel puțin un lider de grup.  

Alte criterii 

Pentru a menține o legătură clară cu țara în care își are sediul agenția națională, cel puțin una 
dintre organizațiile de trimitere sau organizația gazdă din fiecare activitate trebuie să fie din 
țara agenției naționale la care este depusă cererea. 

Vizită de planificare prealabilă (APV):  

Dacă proiectul prevede o vizită de planificare prealabilă, trebuie respectate următoarele criterii 
de eligibilitate: 

 durata vizitei de planificare prealabilă: maximum 2 zile (excluzând zilele de 
călătorie); 

 numărul de participanți: 1 participant pe grup. Numărul de participanți poate crește 
la 2 în condițiile în care cel de-al doilea participant este un tânăr care participă la 
activitate fără a avea rolul de lider de grup sau formator. 

CRITERII DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE PENTRU SERVICIUL EUROPEAN DE VOLUNTARIAT 

Acreditare 

Toate organizațiile participante implicate într-o activitate prin Serviciul european de voluntariat 
trebuie să dețină o acreditare valabilă din partea Serviciului european de voluntariat la 
termenul limită relevant de depunere a candidaturii (pentru mai multe informații, vă rugăm să 
consultați secțiunea dedicată Serviciului european de voluntariat din anexa I la prezentul ghid).  

                                                            
8 Vă rugăm să aveți în vedere următoarele:  

 limite inferioare de vârstă – participanții trebuie să fi împlinit vârsta minimă la data de începere a activității. 

 limita superioară de vârstă – participanții nu trebuie să depășească vârsta maximă indicată la termenul limită de depunere a cererii de participare. 
9 Un lider de grup este un adult care însoțește tinerii participanți la un schimb de tineri, pentru a asigura în mod eficace învățarea, protecția și siguranța 
acestora. 
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Durata serviciului 

SEV pe termen lung: de la 210 la 12 luni, excluzând timpul de călătorie.  

SEV pe termen scurt: de la 2 săptămâni la 2 luni11, excluzând timpul de călătorie. Condiție: SEV 
pe termen scurt poate fi organizat pentru activități care implică cel puțin 10 voluntari care își 
desfășoară activitățile împreună (serviciu de grup) sau în care există o participare egală sau 
majoritară de tineri defavorizați în cadrul activității. 

Locul (locurile) de 
desfășurare a serviciului 

Un voluntar dintr-o țară participantă la program trebuie să își desfășoare activitatea într-o altă 
țară participantă la program sau într-o țară parteneră din vecinătatea UE. 
 
Un voluntar dintr-o țară parteneră din vecinătatea UE trebuie să își desfășoare activitatea într-
o altă țară participantă la program. 

Participanți eligibili 

Tineri cu vârste cuprinse între 17 și 30 de ani12, cu reședința în țara organizației lor de trimitere.  

Un voluntar poate participa la o singură activitate prin Serviciul european de voluntariat13. 
Excepție: Voluntarii care au realizat un SEV pe termen scurt pot lua parte la un Serviciu 
european de voluntariat suplimentar. 

Numărul de participanți Maximum 30 de voluntari pentru întregul proiect.   

Alte criterii 

Pentru a menține o legătură clară cu țara în care își are sediul agenția națională, cel puțin una 
dintre organizațiile de trimitere sau organizația gazdă din fiecare activitate trebuie să fie din 
țara agenției naționale la care este depusă cererea. 

Vizită de planificare prealabilă (APV): numai pentru activități asociate Serviciului european de 
voluntariat care implică tineri defavorizați. 
Dacă proiectul prevede o vizită de planificare prealabilă, trebuie respectate următoarele criterii 
de eligibilitate: 

 durata vizitei de planificare prealabilă: maximum 2 zile (excluzând zilele de 
călătorie); 

 numărul de participanți: 1 participant per organizație de trimitere. Numărul de 
participanți poate fi mărit cu condiția ca toți participanții suplimentari să fie 
voluntari cu mai puține oportunități, care participă la activitate.  

CRITERII DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE PENTRU ACȚIUNILE DE MOBILITATE A LUCRĂTORILOR DE TINERET 

Durata activității 
De la 2 zile la 2 luni, excluzând timpul de călătorie.  

Perioada minimă de 2 zile trebuie să fie consecutivă. 

Locul (locurile) de 
desfășurare a activității 

Activitatea trebuie să aibă loc în țara uneia dintre organizațiile participante la activitate.  

Participanți eligibili 
Nu există limite de vârstă. Participanții, cu excepția formatorilor și facilitatorilor, trebuie să fie 
rezidenți în țara organizației de trimitere sau în țara organizației gazdă.  

Numărul de participanți 
Până la 50 de participanți (inclusiv, după caz, formatori și facilitatori) la fiecare activitate 
planificată în cadrul proiectului.  

Alte criterii 
Pentru a menține o legătură clară cu țara în care își are sediul agenția națională, cel puțin una 
dintre organizațiile de trimitere sau organizația gazdă din fiecare activitate trebuie să fie din 
țara agenției naționale la care este depusă cererea. 

 
Organizațiile candidate vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe 
informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.  

CRITERII DE ATRIBUIRE 

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:  
 

                                                            
10 SEV pe termen lung are o durată de minimum 60 de zile, excluzând zilele de călătorie. 
11 SEV pe termen scurt are o durată de maximum 59 de zile, excluzând zilele de călătorie. 
12 A se vedea mai sus limitele de vârstă. 
13

 Acest lucru este valabil pentru Serviciul european de voluntariat în cadrul programului Erasmus+ și al programelor anterioare. 
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Relevanța proiectului 
(maximum 30 de puncte) 
 

 Relevanța propunerii pentru: 

- obiectivele acțiunii (a se vedea secțiunea „Care sunt obiectivele unui 
proiect de mobilitate”): 

- nevoile și obiectivele organizațiilor participante și ale participanților 
individuali. 

 Măsura în care propunerea este adecvată pentru:  

- stabilirea legăturilor cu tinerii defavorizați, incluzând refugiații, 
solicitanții de azil și migranții; 

- promovarea diversității, dialogul intercultural și inter-religios, valori 
comune ale libertății, toleranță și respectarea drepturilor omului, 
precum și cu privire pe proiectele care vizează îmbunătățirea 
competențelor în domeniul media, gândirea critică și spiritul de 
inițiativă al tinerilor; 

- înzestrarea lucrătorilor de tineret cu competențe și metode necesare 
pentru transferarea valorilor fundamentale comune ale societății 
noastre în special către tineri „greu accesibili” și pentru prevenirea 
radicalizării violente a tinerilor. 

 Măsura în care propunerea este adecvată pentru: 

- producerea de rezultate ale învățării de înaltă calitate pentru 
participanți; 

- consolidarea capacităților și a dimensiunii internaționale a 
organizațiilor participante. 

Calitatea elaborării și a punerii în 
aplicare a proiectului 
(maximum 40 de puncte) 
 
 

 Claritatea, integralitatea și calitatea tuturor etapelor propunerii de proiect 
(pregătirea, punerea în aplicare a activităților de mobilitate și 
monitorizare); 

 Concordanța dintre obiectivele proiectului și activitățile propuse; 

 Calitatea modalităților practice, a activităților de gestionare și de sprijin; 

 Calitatea pregătirii participanților; 

 Calitatea metodelor participative de învățare non-formală propuse și 
implicarea activă a tinerilor la toate nivelurile proiectului; 

 Calitatea modalităților de recunoaștere și de validare a rezultatelor 
învățării participanților, precum și utilizarea consecventă a instrumentelor 
europene de transparență și recunoaștere; 

 Caracterul adecvat al măsurilor pentru selectarea și/sau implicarea 
participanților în activitățile de mobilitate; 

 În cazul activităților Serviciului european de voluntariat care se încadrează 
în domeniul de aplicare al Corpului european de solidaritate, măsura în 
care baza de date a Corpului european de solidaritate va fi este utilizată 
pentru selectarea voluntarilor; 

 În cazul activităților cu țările partenere din vecinătatea UE, reprezentarea 
echilibrată a organizațiilor din țările participante la program și din țările 
partenere; 

 Calitatea cooperării și a comunicării între organizațiile participante, 
precum și între acestea și alte părți interesate relevante. 

Impact și diseminare 
(maximum 30 de puncte) 
 

 Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor proiectului. 

 Impactul potențial al proiectului: 

- asupra participanților și organizațiilor participante pe durata 
proiectului și ulterior; 

- în afara organizațiilor și persoanelor care participă direct la proiect, la 
nivel local, regional, național și/sau european. 

 Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea 
rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante. 

 
Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De 
asemenea, acestea trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de 
atribuire menționate mai sus (de exemplu, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Impact și 
diseminare”; 20 de puncte pentru categoria „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”). 



 

 
 

10 

 

PROIECTELE DE MOBILITATE PENTRU TINERI CARE SE AXEAZĂ PE ACTIVITĂȚILE SERVICIULUI EUROPEAN DE 

VOLUNTARIAT: PROIECTE SEV STRATEGICE 

Acest tip de proiect va susține organizațiile coordonatoare experimentate ale Serviciului european de voluntariat în 

dezvoltarea de proiecte care generează un impact sistemic la nivel local, regional, național și/sau european. Un proiect SEV 

strategic va utiliza în mod strategic activitățile SEV pentru a gestiona o problemă identificată, în conformitate cu prioritățile 

programului Erasmus+. Drept completare la activitățile SEV, proiectul poate dezvolta conexiuni cu partenerii asociați care 

contribuie la implementarea de calitate și consolidarea capacității proiectului de a îndeplini obiectivele strategice. Creșterea 

gradului de conștientizare privind valoarea voluntariatului pentru tineri și comunități și consolidarea recunoașterii 

capacităților și competențelor dobândite sunt, de asemenea, elemente importante ale unui proiect SEV strategic. 

CE REPREZINTĂ UN PROIECT SEV STRATEGIC?  

Proiectele sprijinite vor consta în următoarele etape:  

 pregătirea (inclusiv măsurile practice, selectarea participanților, pregătirea participanților înainte de plecare din 

punct de vedere lingvistic/intercultural/în ceea ce privește sarcinile);  

 punerea în aplicare a activităților Serviciului european de voluntariat și a activităților complementare;  

 Monitorizarea (inclusiv evaluarea activităților Serviciului european de voluntariat, recunoașterea oficială – acolo 

unde este cazul – a rezultatelor învățării participanților pe durata activităților, precum și diseminarea și utilizarea 

rezultatelor proiectului pentru a consolida utilizarea strategică a voluntariatului în organizație și între parteneri).  

 

CE ACTIVITĂȚI SUNT SPRIJINITE ÎN CADRUL ACESTEI ACȚIUNI?  

Serviciul European de Voluntariat  

Un proiect SEV strategic va implementa activitățile SEV standard.14  

Aceste activități le permit tinerilor cu vârste cuprinse între 17 și 30 de ani să își exprime angajamentul personal prin serviciul 

de voluntariat fără plată și cu normă întreagă de până la 12 luni într-o altă țară din Uniunea Europeană sau din afara 

acesteia. Tinerii cu mai puține oportunități pot primi sprijin suplimentar care să le permită să participe și ar avea, de 

asemenea, posibilitatea să participe la activități SEV pentru o perioadă mai scurtă (începând de la 2 săptămâni). Tinerilor 

voluntari li se oferă oportunitatea de a contribui la activitatea zilnică a organizațiilor care gestionează informațiile și 

politicile privind tinerii, dezvoltarea personală și socioeducațională a tinerilor, implicarea civică, asistența socială, 

incluziunea persoanelor dezavantajate, programele de educație non-formală, TIC și educația în domeniul mass-mediei, 

cultura și creativitatea, cooperarea pentru dezvoltare etc. 

Datorită parteneriatului dintre programele Erasmus+ și LIFE, tinerii voluntari vor avea oportunități suplimentare de a 
contribui la protecția mediului și a climei, implicându-se în activități precum monitorizarea speciilor și a habitatelor, 
participarea la sondaje și la supraveghere, reîmpădurire și îngrijirea arborilor, inițiativele de sensibilizare publică, prevenirea 
incendiilor forestiere, identificarea și eradicarea speciilor alogene invazive, restaurarea ecologică, construcția de poteci și 
curățarea mediului (de exemplu, de deșeurile marine). 

Proiectul trebuie să implice diferiți voluntari pentru un impact sistemic solid. Voluntarii își pot realiza serviciul de voluntariat 

fie individual, fie în grup.  

Organizația solicitantă este responsabilă (posibil prin celelalte organizații participante) pentru: 

 organizarea condițiilor de ședere, cazare și transport local pentru voluntari;  

 prevederea de sarcini și activități pentru voluntari, care să respecte principiile de calitate ale Serviciului european 

de voluntariat, astfel cum sunt descrise în carta Serviciului european de voluntariat;  

                                                            
14 Pentru o descriere detaliată a activității, consultați secțiunea „Proiectele de mobilitate pentru tineri și lucrătorii de tineret care pot fi alcătuite din activitățile 
aferente schimburilor de tineri, Serviciului european de voluntariat și/sau lucrătorilor de tineret.” 
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 sprijinirea permanentă a voluntarilor, pe durata activității, din punct de vedere lingvistic, personal, administrativ 

și în ceea ce privește sarcinile pe care urmează să le îndeplinească, cu ajutorul unui mentor pentru participanți;  

 desfășurarea activităților de diseminare și informare;  

 implicarea partenerului asociat în sarcini relevante din proiect (inclusiv activitățile complementare).  

Pentru activitățile care se încadrează în domeniile tematice și în domeniul de aplicare ale Corpului european de 

solidaritate (și anume serviciile care durează între 2 și 12 luni și care au loc într-o țară participantă la program), 

este ferm încurajată selectarea voluntarilor prin intermediul bazei de date a Corpului european de solidaritate în 

care tinerii care doresc să se implice în activități de voluntariat își înregistrează profilul. 

Activități complementare  

Proiectul poate include organizarea de activități complementare relevante pentru a atinge obiectivele acestuia și pentru a 

consolida impactul său sistemic. Aceste activități complementare pot fi observarea directă la locul de muncă, întrunirile, 

atelierele, conferințele, seminarele, cursurile de instruire, pregătirea etc. 

 

CARE ESTE ROLUL ORGANIZAȚIILOR PARTICIPANTE LA PROIECT?  

 Organizațiile participante implicate în activitățile SEV pot avea următoarele roluri și sarcini:  
 

 Organizația solicitantă: este responsabilă de depunerea cererii, semnarea și gestionarea acordului de 
grant și de raportarea și coordonarea întregului proiect. Organizația solicitantă își va asuma și întreaga 
responsabilitate pentru implementarea activităților SEV. De asemenea, solicitantul poate – dar nu este 
obligatoriu – să acționeze ca organizație de trimitere sau gazdă. 
 

 Organizațiile de trimitere și gazdă: Implementarea activităților și oferirea de asistență voluntarilor în 
toate etapele proiectului.  
 

Parteneri asociați: Pe lângă organizațiile care participă formal la activitățile SEV și care dețin o acreditare SEV valabilă, un 
proiect SEV strategic poate, de asemenea, implica parteneri asociați din sectorul public sau privat care contribuie la 
implementarea de sarcini/activități specifice ale proiectului sau care sprijină diseminarea și durabilitatea proiectului. În ceea 
ce privește aspectele de gestionare contractuală, partenerii asociați nu sunt considerați drept parteneri în cadrul proiectelor 
și nu beneficiază de finanțare. Totuși, implicarea și rolul acestora în proiect și în diferite activități trebuie să fie descrise în 
mod clar, la fel și modul în care pot aduce valoare adăugată activităților planificate prin investirea de resurse și cunoștințe 
specializate (know-how).  
 

CARE SUNT CRITERIILE UTILIZATE PENTRU A EVALUA PROIECTUL?  

În continuare, sunt prezentate criteriile formale pe care trebuie să le îndeplinească un proiect pentru a fi eligibil în vederea 

acordării unui grant Erasmus+:  

 

CRITERII GENERALE DE ELIGIBILITATE  

 

Organizații 
participante eligibile 

O organizație participantă poate fi:  

 o organizație, o asociație, un ONG non-profit; 

 un ONG european pentru tineret; 

 o întreprindere socială;  

 un organism public de la nivel local.  

precum și: 

 un organism public la nivel regional sau național15; 

 o asociație a regiunilor; 

                                                            
15 În acest context, un organism public la nivel național sau regional este considerat un organism public care 1) furnizează servicii sau are o zonă administrativă 
de competență care acoperă întregul teritoriu național sau regional și b) deține un monopol, în sensul că nu există alte organisme care să îndeplinească 
aceleași funcții în țară sau în regiune (exemple tipice: ministere, agenții de stat, autorități publice regionale etc.) În acest sens, școlile, universitățile sau alte 
organisme, chiar dacă sunt stabilite prin legislația națională, sunt excluse din această categorie, fiind calificate drept organisme publice de nivel local.  
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 o grupare europeană de cooperare teritorială; 

 un organism cu scop lucrativ activ în domeniul responsabilității sociale a 
întreprinderilor. 

 

stabilit(ă) într-o țară participantă la program sau într-o țară parteneră din vecinătatea Uniunii 
Europene (regiunile 1-4; a se vedea secțiunea „țări eligibile” din Partea A a prezentului ghid.) 

Cine poate candida? 

 
Oricare organizație participantă stabilită într-o țară participantă la program și care deține o 
acreditare valabilă de organizație coordonatoare a Serviciului european de voluntariat la 
termenul limită relevant de depunere a cererii de participare poate candida.  
 
Organizația solicitantă trebuie să aibă experiență dovedită referitor la performanțele pozitive 
anterioare, în activități SEV în cadrul proiectelor de mobilitate pentru tineret, cel puțin unul în 
calitate de organizație coordonatoare. Solicitantul trebuie să fi fost implicat în proiecte 
Tineretul în acțiune sau Erasmus+ în ultimii 3 ani anteriori termenului limită de depunere a 
candidaturii și la care au participat, în total, cel puțin 6 voluntari SEV. 
 

Numărul organizațiilor 
participante  
 

 

Numărul de organizații din formularul de candidatură este de una (organizația solicitantă).  
 
În timpul punerii în aplicare a activităților de mobilitate, trebuie să fie implicate minimum două 
organizații (cel puțin o organizație de trimitere și o organizație gazdă) din țări diferite.  

Activitățile din țările participante la program: toate organizațiile participante trebuie să 
provină dintr-o țară participantă la program. 

Activitățile cu țările partenere din vecinătatea Uniunii Europene: activitatea trebuie să implice 
cel puțin o organizație participantă dintr-o țară participantă la program și o organizație 
participantă dintr-o țară parteneră din vecinătatea Uniunii Europene. 
 

Acreditare 
Organizațiile participante, cu excepția celei solicitante, trebuie să dețină o acreditare valabilă în 
prima zi de activitate SEV în care este implicată organizația relevantă.  

Durata proiectului  
De la 12 până la 36 de luni.  

În orice caz, proiectele trebuie să fie finalizate cel târziu la 31 august 2020. 

Durata serviciului  

 
SEV pe termen lung: de la 216 la 12 luni, excluzând timpul de călătorie.  
 
SEV pe termen scurt: de la 2 săptămâni la 2 luni17, excluzând timpul de călătorie. Condiție: SEV 
pe termen scurt poate fi organizat pentru activități care implică cel puțin 10 voluntari care își 
desfășoară activitățile împreună (serviciu de grup) sau în care există o participare egală sau 
majoritară de tineri defavorizați în cadrul activității.  
 

Locul (locurile) de 
desfășurare a serviciului  

 
Un voluntar dintr-o țară participantă la program trebuie să își desfășoare activitatea într-o altă 
țară participantă la program sau într-o țară parteneră din vecinătatea UE.  
Un voluntar dintr-o țară parteneră din vecinătatea UE trebuie să își desfășoare activitatea într-
o altă țară participantă la program.  
 

Participanți eligibili  

 
Tineri cu vârste cuprinse între 17 și 30 de ani , cu reședința în țara organizației lor de trimitere. 
Un voluntar poate participa la o singură activitate prin Serviciul european de voluntariat. 
Excepție: Voluntarii care au participat la un Serviciu european de voluntariat pe termen scurt 
pot lua parte la un Serviciu european de voluntariat suplimentar.  
 

Unde se depune 
cererea?  

La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă. 

                                                            
16 SEV pe termen lung are o durată de minimum 60 de zile, excluzând zilele de călătorie 
17 SEV pe termen scurt are o durată de maximum 59 de zile, excluzând zilele de călătorie. 
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Când se depune cererea? 

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 26 aprilie, ora 12:00 (amiază, ora 
Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 septembrie a aceluiași an și data 
de 31 ianuarie decembrie a anului următor.  
 
Este posibil ca nu toate agențiile naționale să poată pune în aplicare această acțiune. Pentru 
informații mai precise, solicitanții sunt invitați să verifice site-ul agenției lor naționale. 
 
Posibil termen limită suplimentar: 
Agențiile naționale pot organiza o a doua rundă de cereri dacă rămân fonduri neutilizate, 
pentru care se vor aplica, de asemenea, normele prevăzute în prezentul ghid. Agențiile 
naționale vor face cunoscută această posibilitate prin intermediul site-ului lor web. 
Dacă este organizată o a doua rundă, solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 
4 octombrie, ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 
1 februarie și 31 mai a anului următor. 
 

Cum se depune cererea? 
Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de 
depunere a cererii. 

Alte criterii  

 
Cererea de participare trebuie să fie trimisă agenției naționale din țara solicitantului. 
O organizație poate depune o cerere de participare o singură dată per apel pentru un proiect 
SEV strategic.  

Pentru a menține o legătură clară cu țara în care își are sediul agenția națională, cel puțin una 
dintre organizațiile de trimitere sau organizația gazdă din fiecare activitate SEV trebuie să fie 
din țara agenției naționale la care este depusă cererea. 

Vizită de planificare prealabilă (APV): numai pentru activități asociate Serviciului european de 
voluntariat care implică tineri defavorizați.  
Dacă proiectul prevede o vizită de planificare prealabilă, trebuie respectate următoarele criterii 
de eligibilitate: 

 durata vizitei de planificare prealabilă: maximum 2 zile (excluzând zilele de călătorie); 
 numărul de participanți: 1 participant per organizație de trimitere. Numărul de 

participanți poate fi mărit cu condiția ca toți participanții suplimentari să fie voluntari 
cu mai puține oportunități, care participă la activitate. 

 
Organizațiile candidate vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe 
informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.  
 

CRITERII DE ATRIBUIRE 

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:  
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Relevanța proiectului 
(maximum 35 de puncte) 
 

Relevanța propunerii pentru: 

- obiectivele acțiunii (a se vedea secțiunea „Care sunt obiectivele unui 
proiect de mobilitate”): 

- nevoile și obiectivele organizațiilor participante și ale participanților 
individuali: 

- înțelegerea demonstrată a principiilor Serviciului european de 
voluntariat, astfel cum sunt expuse în carta Serviciului european de 
voluntariat și utilizarea strategică a acestei acțiuni pentru a gestiona 
una sau mai multe probleme identificate în conformitate cu 
prioritățile programului Erasmus+ 

Măsura în care propunerea este adecvată pentru:  

- stabilirea legăturilor cu tinerii defavorizați, incluzând refugiații, 
solicitanții de azil și migranții; 

- promovarea diversității, a dialogului intercultural și inter-religios, a 
valorilor comune ale libertății, toleranței și respectării drepturilor 
omului, precum și cu privire la proiectele care vizează îmbunătățirea 
competențelor în domeniul media, gândirea critică și spiritul de 
inițiativă al tinerilor; 

Măsura în care propunerea este adecvată pentru: 

- producerea de rezultate ale învățării de înaltă calitate pentru 
participanți; 

- consolidarea capacităților și a dimensiunii internaționale a 
organizațiilor participante 

- În cazurile în care sunt implicați parteneri asociați: incluzând 
partenerii asociați în sarcini relevante. 

Calitatea elaborării și a punerii în 
aplicare a proiectului 
(maximum 30 de puncte) 
 
 

 Claritatea, integralitatea și calitatea obiectivelor strategice pentru 
utilizarea SEV, incluzând toate etapele propunerii de proiect (pregătirea, 
punerea în aplicare a activităților de mobilitate și monitorizarea); 

 Concordanța dintre obiectivele proiectului și activitățile propuse; 

 Experiența anterioară relevantă a solicitantului referitoare la atingerea 
obiectivelor acțiunii; 

 Calitatea modalităților de recunoaștere și de validare a rezultatelor 
învățării participanților, precum și utilizarea consecventă a instrumentelor 
europene de transparență și recunoaștere; 

 Caracterul adecvat al măsurilor pentru selectarea și/sau implicarea 
participanților în activitățile de mobilitate; 

 În cazul activităților Serviciului european de voluntariat care se încadrează 
în domeniul de aplicare al Corpului european de solidaritate, baza de date 
a Corpului european de solidaritate este utilizată pentru selectarea 
voluntarilor; În cazul activităților Serviciului european de voluntariat care 
se încadrează în domeniul de aplicare al Corpului european de solidaritate, 
măsura în care baza de date a Corpului european de solidaritate va fi 
utilizată pentru selectarea voluntarilor; 

 Calitatea planurilor pentru selectarea și cooperarea cu partenerii de 
proiect 

Impact și diseminare 
(maximum 35 de puncte) 
 

 Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor proiectului. 

 Impactul potențial al proiectului: 

- asupra participanților și organizațiilor participante pe durata 
proiectului și ulterior; 

- în afara organizațiilor și persoanelor care participă direct la proiect, la 
nivel local, regional, național și/sau european. 

 Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea 
rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante. 

 
Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De 
asemenea, acestea trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de 
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atribuire menționate mai sus (de exemplu, minimum 17,5 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Impact și 
diseminare”; 15 puncte pentru categoria „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”). 

 

CE ALTCEVA TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE ACȚIUNE? 

PARTICIPANȚII DIN/CĂTRE REGIUNILE ULTRAPERIFERICE ȘI DIN/CĂTRE ȚĂRILE ȘI TERITORIILE DE PESTE MĂRI 

În conformitate cu Regulamentul de instituire a Programului Erasmus+, care solicită luarea în considerare a constrângerilor 
impuse de distanța regiunilor ultraperiferice și a țărilor și teritoriilor de peste mări (TTPM) ale Uniunii în implementarea 
programului, sunt stabilite reguli speciale de finanțare cu scopul de a sprijini cheltuielile costisitoare de deplasare ale 
participanților din/către regiunile ultraperiferice și TTPM, insuficient acoperite de normele de finanțare standard (bazate pe 
contribuția la costurile unitare pe intervalul de distanță parcurs).  
 
Candidaților la proiectele de mobilitate li se va permite să solicite sprijin financiar pentru costurile de deplasare ale 
participanților din/către regiunile ultraperiferice și TTPM din capitolul bugetar „costuri excepționale” (până la maximum 
80% din totalul costurilor eligibile: a se vedea „Care sunt regulile de finanțare?”). Acest lucru ar fi permis cu condiția ca 
solicitanții să poată justifica faptul că normele de finanțare standard (pe baza contribuției la costurile unitare pe intervalul 
de distanță parcurs) nu acoperă cel puțin 70% din costurile de deplasare ale participanților. 

 

ALTE INFORMAȚII 

Alte criterii obligatorii și informații suplimentare utile cu privire la acțiune pot fi consultate în anexa I la prezentul ghid. 
Organizațiile interesate sunt invitate să citească cu atenție secțiunile relevante din anexă înainte de a depune cererea de 
sprijin financiar.  



 

 
 

16 

CARE SUNT REGULILE DE FINANȚARE?  

Bugetul proiectului de mobilitate trebuie să fie elaborat în conformitate cu următoarele reguli de finanțare (în euro):  

A) SCHIMBURI DE TINERI  

Costuri eligibile Mecanism de finanțare Sumă Regula de alocare 

Transport 

Contribuția la costurile de deplasare ale 
participanților, inclusiv ale însoțitorilor, 
de la locul de origine la locul de 
desfășurare a activității și retur. 

 

În plus, dacă este cazul, costurile de 
deplasare pentru o eventuală vizită de 
planificare prealabilă. 

Contribuție la costurile 
unitare 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 10 și 99 KM:  
20 EUR per participant 

Pe baza distanței de călătorie parcurse 
de fiecare participant. Distanțele de 
călătorie trebuie să fie calculate 
folosind calculatorul de distanțe agreat 
de Comisia Europeană18. Solicitantul 
trebuie să indice distanța unei călătorii 
dus pentru a calcula valoarea grantului 
UE care va sprijini călătoria dus-
întors

19
. 

 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 499 
KM:  

180 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 500 și 1 999 
KM:  

275 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 2 000 și 
2 999 KM:  

360 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 3 000 și 
3 999 KM:  

530 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 4 000 și 
7 999 KM:  

820 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie de 8 000 KM sau mai mari:  

1 300 EUR per participant 

                                                            
18

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_ro#tab-1-4 
19

 De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul a) va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 KM); b) va selecta intervalul aplicabil al 
distanței de călătorie (între 500 și 1 999 KM) și c) va calcula grantul UE care va asigura o contribuție la costurile de deplasare ale participantului de la Madrid la Roma și retur (275 EUR).  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_ro#tab-1-4
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Suplimentare 
pentru costurile 
ridicate ale 
deplasărilor 
interne 

Sprijin suplimentar:  

 pentru o călătorie dus-întors pentru 
a ajunge la o platformă de 
corespondență aeroportuară 
principală/la un aeroport principal 
și (sau) la o gară/stație de autobuz 
din țara de origine  

și/sau 

 pentru o călătorie dus-întors pentru 
a ajunge la o destinație finală 
îndepărtată (de la o platformă de 
corespondență aeroportuară 
principală/la un aeroport principal 
și (sau) de la o gară/stație de 
autobuz) din țara gazdă 

Contribuție la costurile 
unitare 

Pentru costurile de deplasare internă ce depășesc 225 
EUR:  

180 EUR per participant (incluzând însoțitorii) per 
călătorie dus-întors20 

Pentru costurile de deplasare internă 
ridicate de peste 225 EUR (per călătorie 
dus-întors) și cu condiția ca aceste 
costuri să fie motivate și bine justificate 
în formularul de candidatură.  

Sprijin 
organizatoric 

Costuri legate direct de punerea în 
aplicare a activităților de mobilitate  

Contribuție la costurile 
unitare 

A5.1 pe zi de activitate per participant21  

Pe baza duratei activității per 
participant (dacă este cazul, incluzând 
și o zi de călătorie înainte de activitate 
și o zi de călătorie ulterior activității). 

Sprijin pentru 
nevoi speciale 

Costuri suplimentare direct legate de 
participanții cu handicap (inclusiv costuri 
legate de transport și de ședere, dacă 
acestea sunt justificate și câtă vreme nu 
se solicită un grant pentru acești 
participanți prin intermediul categoriilor 
bugetare „transport” și „sprijin 
organizatoric”).  

Costuri reale  100 % din costurile eligibile 

Condiție: cererea de sprijin financiar 
pentru acoperirea nevoilor speciale și a 
costurilor excepționale trebuie să fie 
motivată în formularul de candidatură 

                                                            
20 Dacă se justifică în mod corespunzător în formularul de candidatură, un participant poate avea dreptul la două suplimentări pentru costurile ridicate ale deplasărilor interne în scopul participării la aceeași activitate de mobilitate: una pentru a 

ajunge la o platformă de corespondență aeroportuară principală/la un aeroport principal și/sau o gară/stație de autobuz din țara de origine și una pentru a ajunge la o destinație finală îndepărtată din țara gazdă.  
21 Inclusiv lideri de grup și însoțitori.  
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Costuri 
excepționale 

Costurile pentru viză și legate de viză, 
permise de ședere, vaccinări.  

Costuri pentru a sprijini participarea 
tinerilor defavorizați în condiții de 
egalitate cu ceilalți (excluzând costurile 
de deplasare și sprijinul organizatoric 
pentru participanți și pentru însoțitori).  

Costurile ocazionate de cazarea 
participanților în timpul unei vizite de 
planificare prealabilă.  

Costuri pentru furnizarea unei garanții 
financiare, în cazul în care agenția 
națională solicită o astfel de garanție. 

Cheltuielile de deplasare costisitoare ale 
participanților din/către regiunile 
ultraperiferice și din țările și teritoriile 
de peste mări (pentru detalii, a se vedea 
secțiunea "ce altceva trebuie să știți 
despre acțiune"). 

Costuri reale  

Costuri pentru garanția financiară: 75% din costurile 
eligibile 
 
Cheltuielile de deplasare costisitoare: maximum 80% din 
costurile eligibile 
 
Alte costuri: 100 % din costurile eligibile 
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Partea B – Proiect de mobilitate pentru tineri și lucrători de tineret 

B) SERVICIUL EUROPEAN DE VOLUNTARIAT  

Costuri eligibile 
Mecanism de 

finanțare 
Sumă Regula de alocare 

Transport 

Contribuția la costurile de deplasare ale 
participanților, inclusiv ale însoțitorilor, de 
la locul de origine la locul de desfășurare a 
activității și retur  

 

În plus, dacă este cazul, costurile de 
deplasare pentru o eventuală vizită de 
planificare prealabilă. 

Contribuție la 
costurile unitare 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 10 și 
99 KM:  
20 EUR per participant 

Pe baza distanței de călătorie parcurse de fiecare 
participant. Distanțele de călătorie trebuie să fie 
calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de 
Comisia Europeană22. Solicitantul trebuie să indice 
distanța unei călătorii dus pentru a calcula valoarea 
grantului UE care va sprijini călătoria dus-întors23.  
 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 
499 KM:  

180 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 500 și 
1 999 KM:  

275 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 2 000 
și 2 999 KM:  

360 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 3 000 
și 3 999 KM:  

530 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 4 000 
și 7 999 KM:  

820 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie de 8 000 KM sau mai 
mari:  

1 300 EUR per participant 

Suplimentare 
pentru costurile 
ridicate ale 
deplasărilor 
interne 

Sprijin suplimentar:  

 pentru o călătorie dus-întors pentru a 
ajunge la o platformă de 
corespondență aeroportuară 
principală/la un aeroport principal și 
(sau) la o gară/stație de autobuz din 

Contribuție la 
costurile unitare 

Pentru costurile de deplasare internă ce depășesc 
225 EUR:  

180 EUR per participant (incluzând însoțitorii) per 
călătorie dus-întors24 

Pentru costurile de deplasare internă ridicate de 
peste 225 EUR (per călătorie dus-întors) și cu 
condiția ca aceste costuri să fie motivate și bine 
justificate în formularul de candidatură.  

                                                            
22

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_ro#tab-1-4 
23

 De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul a) va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 KM); b) va selecta intervalul aplicabil al distanței de călătorie (între 500 și 1 

999 KM) și c) va calcula grantul UE care va asigura o contribuție la costurile de deplasare ale participantului de la Madrid la Roma și retur (275 EUR).  
24 Dacă se justifică în mod corespunzător în formularul de candidatură, un participant poate avea dreptul la două suplimentări pentru costurile ridicate ale deplasărilor interne în scopul participării la aceeași activitate de mobilitate: una pentru a 

ajunge la o platformă de corespondență aeroportuară principală/la un aeroport principal și/sau o gară/stație de autobuz din țara de origine și una pentru a ajunge la o destinație finală îndepărtată din țara gazdă.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_ro#tab-1-4
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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țara de origine  

și/sau 

 pentru o călătorie dus-întors pentru a 
ajunge la o destinație finală 
îndepărtată (de la o platformă de 
corespondență aeroportuară 
principală/la un aeroport principal și 
(sau) de la o gară/stație de autobuz) 
din țara gazdă 

 

Sprijin 
organizatoric 

Costuri legate direct de punerea în 
aplicare a activităților de mobilitate.  

Contribuție la 
costurile unitare 

 

A5.2 pe zi per voluntar25 

 

Pe baza duratei perioadei de ședere per participant 
(dacă este cazul, incluzând și o zi de călătorie 
înainte de fiecare activitate și o zi de călătorie 
ulterior activității). 

Sprijin pentru 
persoane fizice  

„Bani de buzunar” destinați voluntarului 
pentru cheltuieli personale suplimentare.  

Contribuție la 
costurile unitare 

 

A5.3 pe zi per voluntar 

 

Pe baza duratei perioadei de ședere per participant 
(dacă este cazul, incluzând și o zi de călătorie 
înainte de fiecare activitate și o zi de călătorie 
ulterior activității) 

Sprijin lingvistic 

Costurile legate de suportul oferit 
participanților – înainte de plecare sau în 
timpul activității – în scopul îmbunătățirii 
cunoștințelor lingvistice în limba pe care o 
vor folosi pentru îndeplinirea sarcinilor de 
voluntariat.  

Contribuție la 
costurile unitare 

Doar pentru activitățile cu o durată cuprinsă între 2 
și 12 luni: 
150 EUR per participant care are nevoie de sprijin 
lingvistic 

Condiție: solicitanții trebuie să ceară sprijin în limba 
de desfășurare a activității, în funcție de nevoile 
participanților în ceea ce privește limbile pentru 
care nu se oferă sprijin prin Asistența lingvistică 
online Erasmus+.  

                                                            
25 Incluzând însoțitorii pentru voluntarii SEV defavorizați.  
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Sprijin pentru 
nevoi speciale 

Costuri de ședere pentru însoțitori și 
costuri legate de transport, dacă sunt 
justificate și câtă vreme nu se solicită un 
grant pentru acești participanți prin 
intermediul categoriei bugetare 
„transport”. Costuri suplimentare direct 
legate de participanții cu handicap 
(inclusiv costuri legate de transport și de 
ședere, dacă acestea sunt justificate și câtă 
vreme nu se solicită un grant pentru acești 
participanți prin intermediul categoriilor 
bugetare „transport” și „sprijin 
organizatoric”)  

Costuri reale  100 % din costurile eligibile 
Condiție: cererea de sprijin financiar pentru 
acoperirea nevoilor speciale trebuie să fie motivată 
în formularul de candidatură.  

Costuri 
excepționale 

Costurile pentru viză și legate de viză, 
permise de ședere, vaccinări.  

Costuri pentru a sprijini participarea 
tinerilor defavorizați în condiții de 
egalitate cu ceilalți inclusiv pentru 
pregătire specifică și mentorat consolidat 
(excluzând costurile de deplasare și 
sprijinul organizatoric pentru participanți 
și însoțitorii acestora).  

Costurile ocazionate de cazarea 
participanților în timpul unei vizite de 
planificare prealabilă.  

Costuri pentru furnizarea unei garanții 
financiare, în cazul în care agenția 
națională solicită o astfel de garanție. 

Cheltuielile de deplasare costisitoare ale 
participanților din/către regiunile 
ultraperiferice și din țările și teritoriile de 
peste mări (pentru detalii, a se vedea 
secțiunea "ce altceva trebuie să știți 
despre acțiune"). 

Costuri reale  

 
Costuri pentru garanția financiară: 75% din costurile 
eligibile 
 
Cheltuielile de deplasare costisitoare: maximum 
80% din costurile eligibile 
 
Alte costuri: 100 % din costurile eligibile 

 

Condiție: cererea de sprijin financiar pentru 
acoperirea costurilor excepționale trebuie motivată 
în formularul de candidatură.  
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C) MOBILITATEA LUCRĂTORILOR DE TINERET  

Costuri eligibile Mecanism de finanțare Sumă Regula de alocare 

Transport 

Contribuția la costurile de deplasare 
ale participanților, inclusiv ale 
însoțitorilor, de la locul de origine la 
locul de desfășurare a activității și retur 

Contribuție la costurile 
unitare 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 10 și 99 KM:  
20 EUR per participant 

Pe baza distanței de călătorie parcurse 
de fiecare participant. Distanțele de 
călătorie trebuie să fie calculate 
folosind calculatorul de distanțe agreat 
de Comisia Europeană26. Solicitantul 
trebuie să indice distanța unei călătorii 
dus pentru a calcula valoarea grantului 
UE care va sprijini călătoria dus-
întors27.  
 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 499 
KM:  

180 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 500 și 1 999 
KM:  

275 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 2 000 și 
2 999 KM:  

360 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 3 000 și 
3 999 KM:  

530 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 4 000 și 
7 999 KM:  

820 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie de 8 000 KM sau mai mari:  

1 300 EUR per participant 

Suplimentare 
pentru costurile 
ridicate ale 
deplasărilor 
interne 

Sprijin suplimentar:  

 pentru o călătorie dus-întors 
pentru a ajunge la o platformă de 
corespondență aeroportuară 
principală/la un aeroport principal 
și (sau) la o gară/stație de autobuz 
din țara de origine  

și/sau 

 pentru o călătorie dus-întors 

Contribuție la costurile 
unitare 

Pentru costurile de deplasare internă ce depășesc 225 
EUR:  

180 EUR per participant (incluzând însoțitorii) per 
călătorie dus-întors28 

Pentru costurile de deplasare internă 
ridicate de peste 225 EUR (per călătorie 
dus-întors) și cu condiția ca aceste 
costuri să fie motivate și bine justificate 
în formularul de candidatură.  

                                                            
26

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_ro#tab-1-4 
27

 De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul a) va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 KM); b) va selecta intervalul aplicabil al distanței de călătorie (între 500 și 1 

999 KM) și c) va calcula grantul UE care va asigura o contribuție la costurile de deplasare ale participantului de la Madrid la Roma și retur (275 EUR).  
28 Dacă se justifică în mod corespunzător în formularul de candidatură, un participant poate avea dreptul la două suplimentări pentru costurile ridicate ale deplasărilor interne în scopul participării la aceeași activitate de mobilitate: una pentru a 

ajunge la o platformă de corespondență aeroportuară principală/la un aeroport principal și/sau o gară/stație de autobuz din țara de origine și una pentru a ajunge la o destinație finală îndepărtată din țara gazdă.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_ro#tab-1-4
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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pentru a ajunge la o destinație 
finală îndepărtată (de la o 
platformă de corespondență 
aeroportuară principală/la un 
aeroport principal și (sau) de la o 
gară/stație de autobuz) din țara 
gazdă 

 

Sprijin 
organizatoric 

Costuri legate direct de punerea în 
aplicare a activităților de mobilitate  

Contribuție la costurile 
unitare 

A5.4 pe zi de activitate per participant29. 

Maximum 1 100 EUR per participant30.  

Pe baza duratei perioadei de ședere 
per participant (dacă este cazul, 
incluzând și o zi de călătorie înainte de 
fiecare activitate și o zi de călătorie 
ulterior activității). 

Sprijin pentru 
nevoi speciale 

Costuri suplimentare direct legate de 
participanții cu handicap (inclusiv 
costuri legate de transport și de 
ședere, dacă acestea sunt justificate și 
câtă vreme nu se solicită un grant 
pentru acești participanți prin 
intermediul categoriilor bugetare 
„transport” și „sprijin organizatoric”).  

Costuri reale  100 % din costurile eligibile 

Condiție: cererea de sprijin financiar 
pentru acoperirea nevoilor speciale și a 
costurilor excepționale trebuie să fie 
motivată în formularul de candidatură 

Costuri 
excepționale 

Costurile vizei și alte costuri legate de 
viză, permise de ședere, vaccinări 

Costuri pentru furnizarea unei garanții 
financiare, în cazul în care agenția 
națională solicită o astfel de garanție. 

Cheltuielile de deplasare costisitoare 
ale participanților din/către regiunile 
ultraperiferice și din țările și teritoriile 
de peste mări (pentru detalii, a se 
vedea secțiunea „ce altceva trebuie să 
știți despre acțiune”). 

Costuri reale  

Costuri pentru garanția financiară: 75% din costurile 
eligibile 
Cheltuielile de deplasare costisitoare: maximum 80% din 
costurile eligibile 
Alte costuri: 100 % din costurile eligibile 

 

 

                                                            
29 Inclusiv formatori, facilitatori și însoțitori. 
30

 Inclusiv formatori, facilitatori și însoțitori.  
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D) SEV STRATEGIC  

Costuri eligibile 
Mecanism de 

finanțare 
Sumă Regula de alocare 

Transport 

Contribuția la costurile de deplasare ale 
participanților, inclusiv ale însoțitorilor, de 
la locul de origine la locul de desfășurare a 
activității și retur  

 

În plus, dacă este cazul, costurile de 
deplasare pentru o eventuală vizită de 
planificare prealabilă. 

Contribuție la 
costurile unitare 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 10 și 
99 KM:  
20 EUR per participant 

Pe baza distanței de călătorie parcurse de fiecare 
participant. Distanțele de călătorie trebuie să fie 
calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de 
Comisia Europeană31. Solicitantul trebuie să indice 
distanța unei călătorii dus pentru a calcula valoarea 
grantului UE care va sprijini călătoria dus-întors32.  
 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 
499 KM:  

180 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 500 și 
1 999 KM:  

275 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 2 000 
și 2 999 KM:  

360 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 3 000 
și 3 999 KM:  

530 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 4 000 
și 7 999 KM:  

820 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie de 8 000 KM sau mai 
mari:  

1 300 EUR per participant 

Suplimentare 
pentru costurile 
ridicate ale 
deplasărilor 
interne 

Sprijin suplimentar:  

 pentru o călătorie dus-întors pentru a 
ajunge la o platformă de 
corespondență aeroportuară 
principală/la un aeroport principal și 
(sau) la o gară/stație de autobuz din 

Contribuție la 
costurile unitare 

Pentru costurile de deplasare internă ce depășesc 
225 EUR:  

180 EUR per participant (incluzând însoțitorii) per 
călătorie dus-întors33 

Pentru costurile de deplasare internă ridicate de 
peste 225 EUR (per călătorie dus-întors) și cu 
condiția ca aceste costuri să fie motivate și bine 
justificate în formularul de candidatură.  

                                                            
31

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_ro#tab-1-4 
32

 De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul a) va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 KM); b) va selecta intervalul aplicabil al distanței de călătorie (între 500 și 1 

999 KM) și c) va calcula grantul UE care va asigura o contribuție la costurile de deplasare ale participantului de la Madrid la Roma și retur (275 EUR).  
33 Dacă se justifică în mod corespunzător în formularul de candidatură, un participant poate avea dreptul la două suplimentări pentru costurile ridicate ale deplasărilor interne în scopul participării la aceeași activitate de mobilitate: una pentru a 

ajunge la o platformă de corespondență aeroportuară principală/la un aeroport principal și/sau o gară/stație de autobuz din țara de origine și una pentru a ajunge la o destinație finală îndepărtată din țara gazdă.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_ro#tab-1-4
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_ro#tab-1-4
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țara de origine  

și/sau 

 pentru o călătorie dus-întors pentru a 
ajunge la o destinație finală 
îndepărtată (de la o platformă de 
corespondență aeroportuară 
principală/la un aeroport principal și 
(sau) de la o gară/stație de autobuz) 
din țara gazdă 

 

Sprijin 
organizatoric 

Costuri legate direct de punerea în 
aplicare a activităților de mobilitate.  

Contribuție la 
costurile unitare 

 

A5.2 pe zi per voluntar34 

 

Pe baza duratei perioadei de ședere per participant 
(dacă este cazul, incluzând și o zi de călătorie 
înainte de fiecare activitate și o zi de călătorie 
ulterior activității). 

Sprijin pentru 
persoane fizice  

„Bani de buzunar” destinați voluntarului 
pentru cheltuieli personale suplimentare.  

Contribuție la 
costurile unitare 

 

A5.3 pe zi per voluntar 

 

Pe baza duratei perioadei de ședere per participant 
(dacă este cazul, incluzând și o zi de călătorie 
înainte de fiecare activitate și o zi de călătorie 
ulterior activității) 

Sprijin lingvistic 

Costurile legate de suportul oferit 
participanților – înainte de plecare sau în 
timpul activității – în scopul îmbunătățirii 
cunoștințelor lingvistice în limba pe care o 
vor folosi pentru îndeplinirea sarcinilor de 
voluntariat.  

Contribuție la 
costurile unitare 

Doar pentru activitățile cu o durată cuprinsă între 2 
și 12 luni: 
150 EUR per participant care are nevoie de sprijin 
lingvistic 

Condiție: solicitanții trebuie să ceară sprijin în limba 
de desfășurare a activității, în funcție de nevoile 
participanților în ceea ce privește limbile pentru 
care nu se oferă sprijin prin Asistența lingvistică 
online Erasmus+.  

                                                            
34 Incluzând însoțitorii pentru voluntarii SEV cu mai puține oportunități. 
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Sprijin pentru 
nevoi speciale 

Costuri de ședere pentru însoțitori și 
costuri legate de transport, dacă sunt 
justificate și câtă vreme nu se solicită un 
grant pentru acești participanți prin 
intermediul categoriei bugetare 
„transport”. Costuri suplimentare direct 
legate de participanții cu handicap 
(inclusiv costuri legate de transport și de 
ședere, dacă acestea sunt justificate și câtă 
vreme nu se solicită un grant pentru acești 
participanți prin intermediul categoriilor 
bugetare „transport” și „sprijin 
organizatoric”)  

Costuri reale  100 % din costurile eligibile 
Condiție: cererea de sprijin financiar pentru 
acoperirea nevoilor speciale trebuie să fie motivată 
în formularul de candidatură.  

Costuri 
excepționale 

Costurile pentru viză și legate de viză, 
permise de ședere, vaccinări.  

Costuri pentru a sprijini participarea 
tinerilor defavorizați în condiții de 
egalitate cu ceilalți inclusiv pentru 
pregătire specifică și mentorat consolidat 
(excluzând costurile de deplasare și 
sprijinul organizatoric pentru participanți 
și însoțitorii acestora).  

Costurile ocazionate de cazarea 
participanților în timpul unei vizite de 
planificare prealabilă.  

Costuri pentru furnizarea unei garanții 
financiare, în cazul în care agenția 
națională solicită o astfel de garanție. 

Cheltuielile de deplasare costisitoare ale 
participanților din/către regiunile 
ultraperiferice și din țările și teritoriile de 
peste mări (pentru detalii, a se vedea 
secțiunea „ce altceva trebuie să știți 
despre acțiune”). 

Costuri reale  

 
Costuri pentru garanția financiară: 75% din costurile 
eligibile 
 
Cheltuielile de deplasare costisitoare: maximum 
80% din costurile eligibile 
 
Alte costuri: 100 % din costurile eligibile 

 

Condiție: cererea de sprijin financiar pentru 
acoperirea costurilor excepționale trebuie motivată 
în formularul de candidatură.  
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Costurile 
activităților 
complementare 

Costuri legate direct de punerea în 
aplicare a activităților complementare ale 
proiectului.  

 

Costuri indirecte  

O sumă forfetară, care nu depășește 7 % 
din costurile directe eligibile ale 
proiectului activităților complementare, se 
încadrează ca eligibilă în categoria 
costurilor indirecte, reprezentând costurile 
administrative generale ale beneficiarului 
care pot fi considerate imputabile 
proiectului activităților complementare 
(de exemplu, facturile la energie electrică 
sau la internet, costurile pentru spații, 
costurile cu personalul permanent etc.) 

Costuri reale  Maximum 80% din costurile eligibile 
Condiție: Cererea de sprijin financiar trebuie să fie 
motivată în formularul de candidatură și trebuie să 
fie justificată în legătură cu activitățile planificate. 
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Part B – Mobility project for young people and youth workers 

E) SPRIJIN ORGANIZATORIC  

Sumele depind de țara în care se desfășoară activitatea de mobilitate. Pentru proiectele depuse de către: un organism 
public la nivel regional sau național; o asociație a regiunilor; o grupare europeană de cooperare teritorială; un organism cu 
scop lucrativ activ în domeniul responsabilității sociale corporative, sumele de mai jos sunt reduse cu 50%. 

 

 
 Schimburi de tineri 

(euro pe zi) 

 
Serviciul european de 

voluntariat 
(EUR pe zi) 

 

Mobilitatea 
lucrătorilor de 

tineret 
(EUR pe zi)  

 A5.1 A5.2 A5.4 

Belgia 37 20 65 

Bulgaria 32 17 53 

Republica Cehă 32 17 54 

Danemarca 40 21 72 

Germania 33 18 58 

Estonia 33 18 56 

Irlanda 39 21 74 

Grecia 38 21 71 

Spania 34 18 61 

Franța 37 19 66 

Croația 35 19 62 

Italia 39 21 66 

Cipru 32 21 58 

Letonia 34 19 59 

Lituania 34 18 58 

Luxemburg 36 21 66 

Ungaria 33 17 55 

Malta 37 20 65 

Țările de Jos 39 21 69 

Austria 39 18 61 

Polonia 34 18 59 

Portugalia 37 20 65 

România 32 17 54 

Slovenia 34 20 60 

Slovacia 35 19 60 

Finlanda 39 21 71 

Suedia 39 21 70 

Regatul Unit 40 21 76 

Fosta Republică iugoslavă a 
Macedoniei 

28 15 45 

Islanda 39 21 71 

Liechtenstein 39 21 74 

Norvegia 40 21 74 

Turcia 32 17 54 

Țară parteneră 29 15 48 
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Part B – Mobility project for young people and youth workers 

F) SPRIJIN INDIVIDUAL  

Sumele depind de țara în care se desfășoară activitatea de mobilitate.  

 

  
Serviciul european de 

voluntariat 
(EUR pe zi) 

 

 

 A5.3 

Belgia 4 

Bulgaria 3 

Republica Cehă 4 

Danemarca 5 

Germania 4 

Estonia 3 

Irlanda 5 

Grecia 4 

Spania 4 

Franța 5 

Croația 4 

Italia 4 

Cipru 4 

Letonia 3 

Lituania 3 

Luxemburg 4 

Ungaria 4 

Malta 4 

Țările de Jos 4 

Austria 4 

Polonia 3 

Portugalia 4 

România 2 

Slovenia 3 

Slovacia 4 

Finlanda 4 

Suedia 4 

Regatul Unit 5 

Fosta Republică iugoslavă a 
Macedoniei 

2 

Islanda 5 

Liechtenstein 5 

Norvegia 5 

Turcia 3 

Țară parteneră 2 
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Pagina 281  

 

e. CONDIȚII DE PARTICIPARE PENTRU VOLUNTARII IMPLICAȚI ÎN SERVICIUL EUROPEAN DE VOLUNTARIAT  

SELECȚIE 

Selecția voluntarilor poate fi efectuată de către oricare dintre organizațiile implicate în proiect (de regulă, această sarcină 
este efectuată de organizația de trimitere sau de organizația de coordonare).  
 
Serviciul european de voluntariat este deschis tuturor tinerilor, inclusiv persoanelor defavorizate. Voluntarii vor fi selectați 
în mod corect, transparent și obiectiv, indiferent de grupul etnic, de religie, de orientare sexuală, de opinie politică etc. Nu 
sunt necesare calificări anterioare, nivel educațional, experiență specifică sau cunoștințe lingvistice. Se poate elabora și un 
profil mai specific al voluntarului, dacă acest lucru se justifică prin natura sarcinilor din cadrul activității Serviciului european 
de voluntariat sau prin contextul proiectului.  
 
Pentru a facilita selectarea voluntarilor SEV pe termen lung pentru activitățile SEV acțiunile de mobilitate care se încadrează 
în domeniile tematice și în domeniul de aplicare al Corpului european de solidaritate (și anume acțiunile de mobilitate 
activitățile care durează între 2 și 12 luni și care au loc într-o țară participantă la program), organizațiile acreditate pe lângă 
SEV sunt ferm încurajate să selecteze voluntari din baza de date a Corpului european de solidaritate, în care toți tinerii 
interesați care doresc să fie voluntari își înregistrează profilul. Procesul de selecție ar trebui să respecte întotdeauna 
principiile și standardele de calitate ale Serviciului european de voluntariat și ale Corpului european de solidaritate. 

ACORDUL CU VOLUNTARUL 

Înainte de plecare, fiecare voluntar implicat în Serviciul european de voluntariat trebuie să semneze un acord de voluntariat 
cu organizația coordonatoare. Acest acord definește sarcinile pe care voluntarul le va efectua pe durata implicării în 
Serviciul european de voluntariat și rezultatele învățării propuse, etc. Ca parte a contractului, voluntarul va primi din partea 
organizației coordonatoare setul de informații cu privire la Serviciul european de voluntariat, care conține informații în ceea 
ce privește așteptările pe care ar trebui să le aibă de la Serviciul european de voluntariat, modul de utilizare a 
instrumentului Youthpass și ce trebuie să facă pentru a primi un certificat la sfârșitul activității. Acordul de voluntariat 
rămâne un document intern între parteneri și voluntari; cu toate acestea, el poate fi solicitat de agenția națională care 
acordă grantul. 
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ALTE MODIFICĂRI LA GHIDUL PROGRAMULUI  

1. Proiect de mobilitate pentru studenții și personalul din învățământul superior  

Pagina 35 

Nota de subsol 20: Pentru anul 2016 2017 nu sunt prevăzute stagii între țările participante la Program și Țările partenere, 

nici cu un grant Erasmus+, nici cu grant zero din fonduri UE. 

Pagina 38 

Site-ul menționat în nota de subsol 24: ec.europa.eu/institutions/index_en.htm trebuie înlocuit cu:  
 

http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en 

 

2. Care sunt regulile de finanțare? 

Pagina 44 

În formularul de candidatură, solicitanții de proiecte de mobilitate pentru studenții și personalul din învățământul 
superior vor trebui să furnizeze următoarele informații:  
 

 numărul studenților și al membrilor de personal care ar trebui să ia parte la activități de mobilitate; 
 durata totală per participant a activităților de mobilitate planificate; 
 numărul și durata totală a activităților de mobilitate (studenți și personal) realizate în ultimii doi ani. 

 

Pe această bază, agențiile naționale din țările participante la program vor acorda un grant solicitanților pentru a sprijini 
un anumit număr de activități de mobilitate, până la numărul maxim cerut de către solicitant.  
 
 

3. Granturi organizatorice pentru beneficiar (instituții de învățământ superior sau 

consorții): 

Page 45 

Instituțiile de învățământ superior atât din țările participante la program, cât și din țările partenere se angajează să 
respecte toate principiile cartei pentru a asigura o mobilitate de înaltă calitate, inclusiv următoarele: „se asigură că 
participanții la mobilitatea de trimitere sunt bine pregătiți, inclusiv că au atins nivelul necesar de competențe lingvistice” 
și „oferă sprijin lingvistic adecvat pentru participanții la mobilitatea de primire”. Pot fi folosite în acest sens facilitățile 
existente în cadrul instituțiilor de formare lingvistică. Instituțiile de învățământ superior care sunt în măsură să ofere 
acțiuni de mobilitate de înaltă calitate pentru studenți și personal, inclusiv sprijin lingvistic, la un cost mai mic (sau pentru 
că este finanțat din alte surse decât fondurile UE) au posibilitatea de a transfera o cotă 50 % din sprijinul organizatoric 
pentru a finanța mai multe activități de mobilitate. Acordul de grant specifică nivelul de flexibilitate în acest sens. 

 

 

4. C) Granturi pentru sprijinirea mobilității personalului 

Pagina 49 (pentru o înțelegere mai ușoară a trimiterilor, mai jos poate fi găsit tabelul integral) 

 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 10 și 99 KM:  
a. Mobilitatea personalului între țările participante la program: 20 EUR per participant 
b. Mobilitatea personalului între țările participante la program și țările partenere: 0 EUR per participant 
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Pentru distanțele de călătorie de 8 000 KM sau mai mari: 
a. Mobilitatea personalului între țările participante la program: 1 300 EUR per participant 
b. Mobilitatea personalului între țările participante la program și țările partenere: 1 100 EUR per participant 

C) GRANTURI PENTRU SPRIJINIREA MOBILITĂȚII PERSONALULUI 

Personalul participant la acțiuni de mobilitate va primi un grant UE, ca o contribuție la costurile de transport și ședere pe 
durata perioadei petrecute în străinătate, după cum urmează: 
 

Costuri eligibile 
Mecanism 

de 
finanțare 

Sumă Regula de alocare 

Transport 

Contribuția la 
costurile de transport 
ale participanților, de 
la locul de origine la 
locul de desfășurare a 
activității și retur 

Contribuție 
la costurile 
unitare 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse 
între 10 și 99 KM:  

a. Mobilitatea personalului între țările 
participante la program: 20 EUR per 
participant 

b. Mobilitatea personalului între țările 
participante la program și țările 
partenere: 0 EUR per participant 

Pe baza distanței de 
călătorie parcurse de 
fiecare participant. 
Distanțele de călătorie 
trebuie să fie calculate 
folosind calculatorul de 
distanțe agreat de 
Comisia Europeană35. 
Solicitantul trebuie să 
indice distanța unei 
călătorii dus pentru a 
calcula valoarea 
grantului UE care va 
sprijini călătoria dus-
întors36 
 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse 
între 100 și 499 KM:  

180 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse 
între 500 și 1 999 KM:  

275 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse 
între 2 000 și 2 999 KM:  

360 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse 
între 3 000 și 3 999 KM:  

530 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse 
între 4 000 și 7 999 KM:  

820 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie de 8 000 KM 
sau mai mari:  

a. Mobilitatea personalului între țările 
participante la program: 1 300 EUR per 
participant 

b. Mobilitatea personalului între țările 
participante la program și țările 
partenere: 1 100 EUR per participant 

 

5. Burse suplimentare pentru studenții din regiuni-țintă din lume 

Page 116 

EMJMD propuse pentru finanțare pot primi până la 24 de burse suplimentare pentru studenți pe întreaga durată a 
cursului de masterat (trei sesiuni). Aceste burse suplimentare sunt oferite pentru a răspunde priorităților politicilor 
externe ale UE referitoare la învățământul superior și pentru a lua în considerare diferitele niveluri de dezvoltare 
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economică și socială din țările partenere relevante. Bursele trebuie să fie alocate studenților care provin din cele nouă 
opt regiuni diferite menționate mai jos: 
 

6. Acordarea necumulativă 

Page 250 

Fiecare proiect finanțat de UE are dreptul să primească un singur grant de la bugetul UE pentru fiecare beneficiar. În 
niciun caz aceleași costuri nu vor fi finanțate de două ori din bugetul Uniunii.  
Pentru a evita riscul dublei finanțări, solicitantul trebuie să indice, în secțiunea relevantă a formularului de cerere, 
sursele și cuantumurile oricăror alte finanțări primite sau solicitate în acel an, indiferent dacă acestea sunt pentru același 
proiect sau pentru orice alt proiect, inclusiv granturile de funcționare. 
 
Cererile identice sau foarte similare – prezentate de același solicitant sau de către alți parteneri din același consorțiu – 
vor fi supuse unei evaluări specifice, pentru a exclude riscul dublei finanțări.  
 
Pentru acțiunile descentralizate gestionate de agențiile naționale Erasmus+, cererile care sunt prezentate de două sau 
mai multe ori de către același solicitant sau consorțiu, la aceeași agenție sau la agenții diferite, pot fi finanțate doar o 
singură dată vor fi respinse. În cazul în care aceeași cerere sau cereri foarte similare sunt depuse de alți solicitanți sau 
alte consorții, acestea vor fi verificate cu atenție și pot fi, de asemenea, respinse din aceleași motive. 

 
 

7. Termene limită pe durata proiectului și modalități de plată 

Page 258 

AC1 – Mobilitatea 
studenților și a 

cadrelor didactice 
din învățământul 

superior 

4 luni de la 
termenul-
limită de 
depunere 

4 luni de la 
termenul-
limită de 
depunere 

În termen de 60 de 
zile calendaristice de 

la primirea 
raportului final de 

către agenția 
națională 

2 Nu Da 

Prefinanțare: 
80%-20% 

Sold: 0% 

AC2 – Parteneriate 
strategice cu o 

durată de până la 
2 ani 

4 luni de la 
termenul-
limită de 
depunere 

5 luni de la 
termenul-
limită de 
depunere 

În termen de 60 de 
zile calendaristice de 

la primirea 
raportului final de 

către agenția 
națională 

1 Da Nu 

Prefinanțare: 
80 % 

Sold: 20 % 

 

8. ECVET 

Paginile 20, 272, 275, 327 

Site-ul ECVET menționat la aceste pagini: http://www.ecvet-team.eu/ trebuie înlocuit cu:  
 
http://www.ecvet-secretariat.eu 
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