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MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

Către toate unităţile de învăţământ din judeţul Ilfov 

În atenţia doamnei/domnului director 
responsabilulu i cu proiecte europene 
cadrelor didactice 

Referitor la: b~formaţii program Erasmus 2021 

Vă aducem la cLmoştinţă o serie de informaţii legate de accesul la programul Erasmus+, 
2021 : 

1. Au fost publicate Ghidurile de scriere a unui proiect de mobilitate de scurtă 
durată, domeniile SE, AE, VET. 

Domeniul educaţie şcolară: 

https://v„'\\W .erasrnusplus.ro/librarv/2021/Ghid uri%20KA l /Ghid%20scriere%20SE. pdf 
Domeniul VET: 

l!_tţps://\n\w.erasmuspl!ts.ro/librarv/2021/Cihiduri<Yo20KAliQ_hic!%20scriere<i'o20VET.pdf 

Domeniul educaţia adulţilor: 

hnps:/h"''"'Vi_.erasmusplus.ro/librarv/?.021/Gh~iuri'.tiaJ2K:e\Jl~ihid%20scriere%20AE.r.df 

Va um1a şi un tutorial de completare a secţiunii dt; ·'Activităţi" din fommlarul de candidatmă, 

cu aspecte pur tehnice. 

2. Au fost publicate Ghidurile de scriere a unor proiecte de parteneriat pentru 
cooperare 

Proiecte de cooperare: 

lilll)s://\\'\\w.erasrnusplus.ro/librarv/2021/Ghiduri<Xi20KA2/Ghid%20parteneriate%20de% 
'.'20cooperare. pdf 

Proiecte de mică anvergură: 

https://www.erasrnusplus.ro/Iibrarv/202 l /Ghiduri%20KA2/Ghid0;o?.Ocandidatura~/i)'.'20succ 

Q_s%2_0Srnall-Scale.pdf 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞJ CERCETĂRI! 

3. Pentru a preveni eventnale confuzii, vă rugăm să ţineţi cont de următoarele 
clarificări: 

• Instituţiile care au obţinut acreditare, NU sunt eligibile penh·u proiecte de scurtă durată; 
NU se poate candida la proiecte de scurtă dtJrată cu conscJrţii: proiectele de scurtă durată 
sunt proiecte instituţionale INDIVIDUALE; 
Instituţiile locale conexe sistemului educaţional (ISJ, CCD, CJRAEJ NU sunt grup ţintă 
pentm proiectele de scurtă durată; 

• Proiectele de scurtă durată, împreuna cu parteneriatele de mică anvergură (small scale 
partnerships) sunt gândite de Comisia Europeană ca instrument de includere pentru 
organizaţii mici, noi, cu slabă capacitate instituţională, care lucrează în zone dezavantajate 
(rural, tără facilităţi de conectare la internet, cn şomaj ridicat, cu pondere ridicată de elevi 
romi sau cu nevoi speciale, cu pondere marc de profesori suplinitori, etc.) şi cu elevi sau 
persoane cu oportunităţi reduse (tot spectrul de posibilităţi). 

4. Pe site-ul erasmusplus.ro, la link-ul Noul Erasmus+ la un zoom distanţă 

(11JJJlS:/{2y:._yw.erasm1~şplu~,rnL0Jir~Y!2/[l2şti_i:~{fF_2), sunt anunţate sesiunile de 
promovare pe care le organizează ANPCDEFP, în vederea aplicaţiilor Erasmus la 
termenele limită 11 şi 20 mai: 

• Erasmus+ VET la un zoom distanţă, 21 aprilie, ora 10.30 
• Erasmus+ Ed. adulţilor la un zoom distanţă, 22 aprilie, ora l 0.00 
• Erasmus+ Ed. şcolară la un zoom distanţă, 23 aprilie, ora 10.00 

Aceste sesiuni NU se adresează unităţilor acreditate, ci acelor instituţii cu statut de nou
venit, organizaţii mici din zone dezavantajate, care se ocupă cu persoane/elevi cu nevoi 
speciale sau preponderent cu oportunităţi reduse. 

5. Tutoriale de completare a formularelor de candidatură se gasesc la: 
Erasmus+ and European Solidarity Co1vs platfonn. 


