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26.2 miliarde euro 
în comparație cu 14.7 miliarde euro în 2014-2020 

& 2.2 miliarde euro  
din instrumentele externe ale UE 

 

  70% din buget vor sprijini oportunitățile de mobilitate pentru toți, 
într-o perspectivă de învățare continuă 

 

 30% din buget vor fi investite în proiecte de cooperare și activități 
de elaborare a politicilor 



PRIORITĂȚI 

 Incluziune și diversitate 

program pentru toți: mai incluziv pentru persoane cu mai puține 
oportunități și mai accesibil pentru organizațiile mici  

 Transformare digitală 

valorificarea potențialului tehnologiilor digitale pentru predare și 
învățare și dezvoltarea abilităților digitale pentru toți 

 Mediu și lupta împotriva schimbărilor climatice 

dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor privind 
schimbările climatice și dezvoltare durabilă.  

 Participarea la viața democratică 

oferă oportunități de participare a oamenilor la viața democratică, la 
angajamentul social și civic 
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ACȚIUNEA-CHEIE 1:  

MOBILITATEA PERSOANELOR ÎN SCOPUL ÎNVĂȚĂRII 

ACȚIUNEA-CHEIE 2:  

COOPERAREA ÎNTRE ORGANIZAȚII ȘI INSTITUȚII 

ACȚIUNEA-CHEIE 3:  

SPRIJIN PENTRU ELABORAREA DE POLITICI ȘI COOPERARE 

ACȚIUNILE JEAN MONNET 
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No revolution… but some evolution! 
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Dimensiunea Internatională 
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Mobilitate Internatională de Credite 
International credit mobility 

 Apel: 

Lansarea in octombrie – noiembrie 2021 

Termen limită – primăvara 2022 

 

 Aplicare descentralizată: 

la cele 34 Agenții Naționale din Țările de Program 

aplică IIS din Țările de Program 

 



Mobilitate Internatională de Credite  
International credit mobility 
 

 Toate mobilitățile pot fi hibride (mobilitate fizică 
combinată cu activități virtuale) 

 Se acordă finanțare suplimentară participanților cu mai 
puține oportunități sau care pot utiliza moduri de 
transport cu emisii reduse de carbon 

 Proiectele de mobilitate pe termen scurt (6-18 luni) cu 
funcționare simplificată sunt acum posibile pentru 
personal academic și studenți 
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Mobilitate Internatională de Credite  
International credit mobility 

Durata: 

 Mobilitatea studenților pentru studii și stagii 

 2 - 12 luni 

 …și pentru staff-ul universitar 5 zile - 2 luni 

 Mobilitate pentru studii/stagii pentru doctoranzi 

 5 - 30 zile sau 2 - 12 luni  
(o mobilitate de studiu poate include o perioadă de stagiu complementară, dacă este planificată) 
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Acțiunea ERASMUS MUNDUS  
ERASMUS MUNDUS ACTION 

 

Lot 1: Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM)  

Lot 2: Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) 
creat pentru a permite solicitanților să pregătească depunerea unei acțiuni Erasmus Mundus, 

inclusiv toate costurile legate de crearea și implementarea programelor comune 

 Apel: 

Termen limită prelungit – 17 iunie 2021 

 

 Aplicare: 

IIS din Țările Partenere (incl. Moldova) pot aplica 
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Consolidarea capacităților în învățământul superior 
Capacity building in the field of higher education 
 

 Apel: 
Lansarea in octombrie – noiembrie 2021 
Termen limită – primăvara 2022 
 
 
3 tipuri de proiecte:  

 Încurajarea accesului la cooperare: proiecte de dimensiuni mici 
axate pe universități, prioritate pentru noii veniți, 200-400 000 EUR 

 Parteneriate pentru inovare: proiecte la scară mai mare axate pe 
inovație, cooperare universitate-business și guvernanță 400 800 000 EUR 

 

 Proiecte de reformă structurală: concentrarea asupra  
      nivelului macro necesită implicarea ministerelor 
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... alte proiecte de Consolidare a capacităților  

    Capacity-building in... 

 

 Apel: 

Lansarea in octombrie – noiembrie 2021 

Termen limită – primăvara 2022 
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ACȚIUNILE JEAN MONNET în învățământul superior 
JEAN MONNET ACTIONS in the field of higher education 
 

Apel: 

Termen limită – 2 iunie 2021 ! 
 
3 tipuri de proiecte:  

 Jean Monnet Modules  

 Jean Monnet Chairs  

 Jean Monnet Centres of Excellence 

 

... detalii suplimentare la Apelul din toamna 2021 privind: 

 Jean Monnet Projects 

 Jean Monnet Network  

 





 

Întrebări? 

 

 

 

Așteptăm întrebările Dvs. în chat... 





 
 21 proiecte de consolidare a capacităților în 

învățământul superior (CBHE)  

 21 proiecte Jean Monnet  

 1 proiect Knowledge Alliance (selecția 2017) 

 600 proiecte ICM (inclusiv 237 selectate in 2020, sau 

aproape 40% din numărul total)  

 3624 mobilități ICM (inclusiv 1179 selectate in 2020, 

sau aproape 30% din numărul total)  

 30 de burse pentru beneficiarii din Moldova în 

proiectele Erasmus Mundus Joint Master Degree  

 





Studiu de impact al proiectelor CBHE:  

9 proiecte finalizate + 2 proiecte finalizeaza in 2021 
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National Erasmus+ Office in Moldova 
 

Oficiul Național Erasmus+ în Moldova 

 

Chișinău, Strada Maria Cebotari 37, 

oficiul 304 

www.erasmusplus.md 

erasmusplus@erasmusplus.md 

facebook.com/erasmusplusmoldova 

 



Vă mulțumesc! 

 

Thank you! 

 


