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Erasmus+: 33 de ani de istorie
cea mai mare poveste de succes a Uniunii Europene

• Programul Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of 

University Students) a fost înființat la 17 iunie 1987, având la bază un program 

de schimburi studențești care s-a desfășurat în perioada 1981 – 1986;

• 1987 – 1988 – au participat doar 11 țări (Belgia, Danemarca, Germania, 

Grecia, Franța, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Spania, Marea Britanie) și 

au fost implicați 3244 studenți;

• 1994 – 31.12.1999 – programul Erasmus a fost încorporat, alături de alte 

programe independente, în programul Socrates I (dupa numele filozofului 

grec). Au perticipat 31 țări: 25  tări membre UE, România, Bulgaria - țări 

candidate, Islanda, lichtenstein, Norvegia, Turcia;

• 24.01.2000 – 31.12.2006 – programul Socrates I a fost înlocuit de către 

programul Socrates II. Au participat aceleași țări ca și la Socrates I;
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• 01.01.2007 – 2013 – programul Socrates II a fost înlocuit de Lifelong Learning 

Programme . Au participat cele 31 țări din Socrates II plus Croația și 

Macedonia (doar pentru unele acțiuni ale programului;

• Reunește acțiunile finanțate în programul Socrates și Leonardo da Vinci. Are 

6 sub-programe:

- Comenius – învățămănt preuniversitar;

- Erasmus – învățămînt universitar;

- Leonardo da Vinci – formare profesională;

- Grundtvig – educația adulților;

- Transversal programme – finanțează acțivități combinate din toate 

sectoarele de educație și formare;

- Jean Monnet – finanțează activități în domeniul integrării europene.
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• 2014 – 2021 – programul Lifelong Learning este înlocuit de către programul 

Erasmus+ care reunește sub aceeași umbrelă toate inițiativele în domeniul 

educației (Erasmus, Comenius, Grungtvig, Erasmus Mundus, Jean Monnet, 

Alfa, Edulink), formării profesionale (Leonardo da Vinci), tineretului (Youth 

in Action) și sportului (Sport).

• 2021 – 2027 – noul program Erasmus+ care continuă precedentul program.
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9 MILIOANE PARTICIPANȚI 

•4 400 000 studenți;

•1 400 000 schimburi de tineret;

•1 300 000 participanți la cursuri de formare profesională;

•1 800 000 cadre didactice și lucrători de tineret;

• 100 000 voluntari europeni;

• 100 000 studenți și profesori Erasmus Mundus.



De ce “Erasmus” ?

• Programul poartă numele 

filosofului şi teologului 

Erasmus din Rotterdam 

(1465 – 1536) cunoscut ca 

un oponent al 

dogmatismului.

• Acronimul Erasmus poate fi, 

de asemenea, citit ca 

European Region Action 

Scheme for the Mobility of 

University Students. 
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Mobilități în contextul pandemiei COVID-19

Mobilitatea propriu-zisă în format fizic (physical mobility)

•Nu sunt restricții de călătorie în țara gazdă;   

•Participantul se deplasează fizic în țara instituției gazdă;

•Activitățile în țara gazdă au loc în format fizic (față în față),

online sau în ambele moduri;

•Participantul primește grant.

Mobilitatea mixtă

•Activități online din țara e origine, combinate cu deplasarea 

În țara gazdă;

•Există restricții de călătorie sau alte impedimente;

•Instituția gazdă oferă posibilitatea realizării activităților

online;

•Participantul începe cu o perioada virtuală, cu activități 

online realizate în țara sa de origine;
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• Se deplasează fizic în țara gazdă atunci când este posibil;

• Perioada fizică trebuie să respecte durata minimă eligibilă pentru tipul de 

mobilitate (3 luni studiu / 2 luni plasament);

• Participantul primește grant doar pentru perioada fizică;

• Dacă înainte de deplasarea fizică intervine o situație de forță majoră justificată 

și participantul nu mai poate pleca, mobilitatea poate deveni complet virtuală.

Perioada de mobilitate virtuală 

• Activități online din țara de origina, deplasare incertă/interzisă;

• Înainte de începerea mobilității fizice, se anunță brusc restricții de călătorie, 

pentru o perioadă nedeterminată;

• Instituția gazdă NU recomandă categoric călătoria pentru întreaga durată a 

semestrului, dar oferă posibilitatea realizării activităților online;

• Se justifică situația de forță majoră care a intervenit pentru participant și 

mobilitatea se poate realiza complet virtual cu activități online urmate din țara 

de origine;

• Participantul nu primește grant pentru activitățile urmate din țara de origine;
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Perioadele de mobilitate

în format virtual vor fi luate 

în considerare pentru 

recunoașterea perioadelor de 

studiu sau practică și 

echivalarea  materiilor 

din mobilitate.
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Ţări participante la program

•cele 27 state membre ale Uniunii Europene

•ţările membre SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia

•Ţările candidate la aderarea la UE: Turcia, Republica Iugoslavă a 

Macedoniei

•Serbia

Ţări partenere

•ţările din estul Europei: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, 

Ucraina

•Ţările sud-mediteraneene: Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, 

Palestina, Siria, Tunisia

•Ţările vest-balcanice: Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Muntenegru 

•Federaţia Rusă

•Marea Britanie



Erasmus + 2021-2027

• Creşterea nivelului de competenţe şi abilităţi în funcţie de 

cerinţele pieţei de muncă;

• Intensificarea relaţiilor de cooperare între instituţiile de 

educaţie şi agenţii economici;

• Crearea unui spaţiu educaţional european care să sprijine 

modernizarea educaţiei şi formării;

• Întărirea dimensiunii internaţionale a educaţiei;

• Îmbunătăţirea metodelor de predare şi învăţare a limbilor 

străine şi promovarea diversităţii lingvistice şi 

multiculturalismului.



Carta Erasmus

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

• Este documentul de bază pentru orice universitate care doreşte să 
participe la programul Erasmus;

• Cuprinde activităţile pe care universitatea le poate desfăşura în cadrul 
programului Erasmus;

• Este aprobată de către Comisia Europeană;

• Pentru aprobarea Cartei, universităţile trebuie să întocmească  o 
Declaraţie de Politică Erasmus (EPS-Erasmus Policy Statement) prin 
care să stabilească planul cooperării în cadrul Erasmus + şi activităţile 
pe care doresc să le realizeze.

• http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus-students/erasmus-charter/

http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus-students/erasmus-charter/


Erasmus în cifre la USV

23 ani de Erasmus (USV participă din anul 1998);

-Fonduri primite: 4 447 404 EUR (inclusiv 2020-2021);

-Acorduri inter-instituționale: acorduri multiple  cu 244

universităţi in tarile participante la program și țări partenere;

-Mobilitati studenti outgoing: 1262 (inclusiv anul 2019-2020); 

-Mobilitati studenti incoming: 378 (inclusiv anul 2019-2020);

-Mobilități personal outgoing: 925 (inclusiv anul 2019-2020);

-Mobilități personal incoming: 207 (inclusiv anul 2019-2020);
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Mobilităţi studenţi

• Mobilităţi de studiu: 3 – 12 luni

• Mobilităţi de practică (Placement): 2 – 12 luni

- Maxim 12 luni de mobilitate pentru fiecare ciclu de studiu, indiferent  

de numărul şi tipul de mobilităţi;

- Se iau în calcul şi mobilităţile anterioare din programul LLP/Erasmus 

în ciclul de studii în care au fost efectuate;

- Mobilităţile trebuie să se desfăşoare într-o ţară participantă la 

program sau parteneră, diferită de ţara care trimite şi de ţara de 

domiciliu.
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Criterii de eligibilitate

Candidatul trebuie:

•să fie înscris într-un program de studii la Universitatea „Ştefan cel 
Mare” (licenţă - zi, masterat - zi, doctorat);

•la momentul începerii stagiului, să fie absolvent al primului an de studiu 
(numai pentru licenţă şi numai pentru stagiile de studiu);pentru stagiile de 
practică (trainesheep) această condiţie nu se aplică;

•să aibă rezultate profesionale bune;

•să fie bun cunoscător al limbii ţării pentru care solicită bursa sau al 
limbii engleze (să promoveze testul de limbă cu rezultate bune sau să 
prezinte un atestat de competenţă lingvistică);
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Criterii de eligibilitate

• să nu fi beneficiat de mai mult de 12 luni de mobilitate (studiu + 
practică) pentru ciclul de studiu pentru care aplică;

• să prezinte o scrisoare de intenţie;

• să prezinte un curriculum vitae 

model Europass;

• să îndeplinească orice alte criterii 

impuse de comisia de selecţie a 

facultăţii de care aparţine.
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Lista documentelor 

din  dosarul de candidatură Erasmus+
• cerere de înscriere la concursul de selecţie a studenţilor Erasmus;

• adeverinţă student / masterand / doctorand (formular tipizat);

• adeverinţă de la secretariatul facultăţii – în cazul studenţilor care 
îndeplinesc criteriile de acordare a bursei sociale; 

• scrisoare de intenţie;

• curriculum vitae model Europass  (se vor trece toate datele de 
contact: tel., e-mail) ;

• copie după cartea de identitate;

• declaraţie pe propria răspundere privind stagiile Erasmus de care a 
mai beneficiat anterior (formular tipizat);

• atestat de competenţă lingvistică sau testul de limbă (limba ţării 
pentru care solicită bursa sau o limbă de circulaţie internaţională în 
cares desfășoară cursurile la universitatea gazdă);

• Alte documente solicitate de comisia de selecţie.

– Formularele sunt disponibile la adresa 
http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus-students/outgoing-mobilities/

http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus-students/outgoing-mobilities/
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Valoarea adăugată a unei experienţe Erasmus

• Dezvoltare personală (încredere în sine, îndrăzneală, 

curaj, spirit etic etc);

• Dezvoltare profesională (sporirea oportunităţilor de 

continuare a studiilor sau de angajare pe piaţa 

muncii);

• Îmbunătăţirea  competenţelor lingvistice;

• Dezvoltare interculturală (prieteni, relaţii, cunoştinţe 

noi);

• Implicare în activităţi de voluntariat la întoarcere;

• Adaptarea la noi structuri organizaţionale şi de 

management.
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Drepturile studentului Erasmus

Studentul Erasmus are dreptul :

• Să încheie, înainte de plecarea în străinătate,un contract de studiu / practică

(Learning Agreement for Studies / Learning Agreement for Traineeship), în

care să se specifice activităţile planificate şi numărul de credite ECTS care se

vor acorda la finalul mobilităţii;

• să nu plătească taxe de studiu, de înmatriculare, de examinare , de acces la

laboratoare la universitatea gazdă;

• Să beneficieze de recunoaştere academică totală şi automată a perioadei de

studiu în străinătate, dacă realizează activităţile menţionate în contractul de

studiu / practică (Learning Agreement for Studies / Learning Agreement for

Traineeship);

• Să obţină de la universitatea gazdă, la finalul stagiului, foaia matricolă

(Transcript of Records / Traineeship Certificate) – document în care sunt

menţionate toate rezultatele obţinute;

• Să fie tratat de către universitatea gază în acelaşi mod ca şi studenţii proprii;

• Să primească la universitatea de origine, bursa MEN, si pe perioada stagiului

în străinătate (dacă îndeplineşte criteriile de acordare a bursei);
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Îndatoririle studentului Erasmus
Studentul Erasmus are datoria:

- Să respecte regulile stipulate în contractul Erasmus pe care îl încheie

cu universitatea de origine, la plecarea în străinătate;

- Să se asigure că orice modificare survenită în contractul de studiu /

practică (Learning Agreement for Studies / Learning Agreement for

Traineeship) este făcută în termen de 30 zile de la începerea stagiului

şi este semnată atât de universitatea gazdă cât şi de cea de origine;

- Să întocmească un raport de activitate la întoarcerea din străinătate şi

să participe la studiile de feedback realizate de USV, Agenţia Naţională

de Programe Comunitare sau Comisia Europeană
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Granturile Erasmus 

Anual, ANPCDEFP  fixează granturile lunare în funcţie de ţara de 

destinaţie, astfel:

-Grupul 1 de ţări - 520 EUR lunar

Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Greece, Finland, France, 

Germany, Ireland, Italy, Iceland, Lichtenstein, Luxembourg, Malta, 

Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland

- Grupul 2 de ţări - 470 EUR lunar

Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Slovenia, Turkey, Estonia, Hungary, 

Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Former Yugoslav Republic 

of Macedonia, Serbia
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Granturile Erasmus 

• Granturi egale pentru acelaşi grup de ţări ;

• studenţii care sunt eligibili pentru  burse sociale la USV – primesc în 

plus 200 EUR/lună;

• Grantul pt mobilitate de practică = grantul pt. mobilitatea de studiu + 

200 EUR/lună;

În acest caz nu se mai aplică şi bonus-ul pentru studenţii cu bursă     

socială;

• Studenţii cu dizabilităţi  (nevoi speciale) vor depune la Biroul 

Erasmus+  documentele medicale care atestă acest lucru. Se va solicita 

sprijin financiar suplimentar de la ANPCDEFP
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Selecție an universitar 2021 - 2022

• 09 martie  2021 – 10 aprilie  2021  - desfășurarea procesului de selecție la 

nivelul fiecărei facultăți (depunere dosare, interviuri etc). Detalii la 

coordonatorii Erasmus de la facultăți. Lista acestora la: 

http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus-students/erasmus-coordinators/ ;

• 24 martie 2021 – Erasmus+ Open Doors - acțiune de popularizare a 

programului de mobilități Erasmus+, organizată de Serviciul de Relații 

Internaționale și Afaceri Europene – Biroul Erasmus+- online; 

• 12 aprilie 2021 – 13 aprilie 2021 – centralizarea rezultatelor procesului de 

selecție la nivelul Serviciului de Relații Internaționale și Afaceri Europene –

Biroul Erasmus+. Afișarea rezultatelor la 

http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus-students/outgoing-mobilities/erasmus-

mobilitati-cu-tari-participante-la-program/

http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus-students/erasmus-coordinators/
http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus-students/outgoing-mobilities/erasmus-mobilitati-cu-tari-participante-la-program/
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Selecție an universitar 2021-2022

• 15 aprilie 2021, ora 12.00 – instruirea studenților Erasmus selectați și a 

rezervelor – online;

• 19 aprilie 2021 – 01 august 2021 – pregătirea mobilităților (trimiterea 

documentelor la universitățile gazdă, Learning Agreement, contracte financiare 

etc.) 

Listele mobilităților disponibile pe facultăți

http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus-students/outgoing-m

obilities/erasmus-mobilitati-cu-tari-participante-la-program/

http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus-students/outgoing-mobilities/erasmus-mobilitati-cu-tari-participante-la-program/
http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus-students/outgoing-mobilities/erasmus-mobilitati-cu-tari-participante-la-program/


De unde obtineti informatii

SERVICIUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE  

ȘI AFACERI EUROPENE

http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus/

www.facebook.com/erasmus.suceava/

COORDONATORII ERASMUS DE LA FACULTĂŢI 

Lista acestora – la http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus-
students/erasmus-coordinators/

ANPCDEFP: 

www.anpcdefp.ro ; 
https://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2021/Student_pandemie_

2021.pdf

AGENTIA EXECUTIVA

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

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

https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus/
http://www.facebook.com/erasmus.suceava/
http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus/
https://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2021/Student_pandemie_2021.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
http://ec.europa.eu/erasmus-plus
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

