
 

Epidemia de COVID-19 afectează negativ 
continuarea numeroaselor activități în curs 
de desfășurare sau care erau planificate să 
se desfășoare în cadrul Programului 
Erasmus+ şi al Corpului European de 
Solidaritate. 

Obiectivul principal al Comisiei 
Europene îl reprezintă siguranța și protecția 
tuturor participanților la Programul 
Erasmus+ și la Corpul European de 
Solidaritate, cu respectarea deplină a 
tuturor măsurilor de izolare luate de fiecare 
țară, la nivel naţional. Comisia depune 
eforturi pentru a-i ajuta pe elevi, studenți, 
voluntari și pe toți ceilalți participanți să facă 
față consecinţelor acestei situații. 

Erasmus+ și Corpul European de 
Solidaritate sunt implementate în principal 
de Agenţiile Naţionale din ţările participante 
(statele membre ale UE, precum și  
Macedonia de Nord, Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia, Turcia, Serbia și în Marea 
Britanie). 

Participanții individuali care se confruntă 
cu dificultăți trebuie să își contacteze 
instituția de origine. 

Instituțiile ar trebui să contacteze Agențiile 
Naționale pentru proiectele descentralizate 

sau Agenția Executivă pentru Educație, 
Audiovizual și Cultură (EACEA) pentru 
proiectele centralizate. 

Pe baza orientărilor Comisiei, Agențiile 
Naționale și EACEA pot furniza toate 
măsurile necesare informării și sprijinirii 
organizațiilor și participanților afectați. 

Comisia monitorizează cu mare atenție 
evoluția situației și va adopta toate 
măsurile suplimentare care ar putea 
deveni necesare. 

Comisia oferă organizațiilor beneficiare 
flexibilitate maximă pentru a-și adapta 
activitățile la situația actuală, în limitele 
cadrului juridic aplicabil. 

 

Comisia a luat următoarele măsuri: 

 

X Agențiile naționale sunt autorizate să 

invoce clauza de forță majoră în toate 
cazurile în care aplicarea limitărilor 
naționale afectează implementarea 
proiectelor finanțate prin Erasmus+ sau 
Corpul European de Solidaritate. Aceasta le 
va permite să evalueze posibilitatea 
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X  

acceptării unor costuri suplimentare, 
justificate de măsurile de izolare impuse de 
epidemia de COVID-19. Aceste costuri 
suplimentare nu ar trebui să depășească 
totalul bugetul alocat proiectului. 

X Termenele limită pentru toate 

activitățile planificate pot fi amânate cu 
până la 12 luni pentru fiecare proiect. 
Durata maximă a proiectului nu poate 
depăși 36 de luni. 

X Câteva mii de proiecte de parteneriat 

Erasmus+, aflate în curs de desfășurare, 
au oportunitatea de a reprograma activitățile 
care nu pot avea loc în primăvara anului 
2020. 

X Termenele limită pentru apelurile 

deschise au fost amânate. Pentru informații 
privind noile termene, vă rugăm să 
consultați: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/news/coronavirus-outbreak-deadlines-
applications-extended_ro 

X Agențiile Naționale au fost solicitate să 

urmărească îndeaproape problemele cu 
care se confruntă participanții, în special 
tinerii care se află în prezent în străinătate, 
astfel încât acestora să li se poate oferi 
imediat un sprijin adecvat. 

 

În domeniul învățământului universitar: 

 

X Instituțiile de învățământ universitar 

sunt solicitate să fie cât mai flexibile și 
pragmatice pentru a ajuta studenții să 
obțină rezultatele prevăzute în acordurile de 
învățare, indiferent de locația geografică în 
care aceștia se găsesc, de exemplu, prin 
implementarea unor acorduri de studiu la 
distanță și utilizarea instrumentelor digitale. 
Această flexibilitate îi va ajuta, în special, pe 
studenții care s-au întors în țările lor de 
reședință să-și încheie cursurile începute în 

instituțiile gazdă și să obțină creditele ECTS 
corespunzătoare prin acorduri de studiu la 
distanță recunoscute integral. 

X Absolvenții recenți, care trebuie să-și 

amâne plasamentele planificate în 
străinătate, vor avea permisiunea de a le 
efectua în decurs de 18 luni de la absolvire, 
în locului intervalului normal de 12 luni. 

X Agenţiile naţionale Erasmus+ şi 

instituţiile de învățământ superior sunt 
încurajate să coopereze cu secțiunile rețelei 
studenților Erasmus (ESN), la nivel local și 
național, și cu asociațiile studențești, pentru 
a putea face schimb rapid de informații cu 
studenții aflați în mobilitate în străinătate și 
să asigure sprijinul inter pares celor care au 
nevoie. Comisia colaborează cu Uniunea 
Studenților Europeni și cu rețeaua ESN 
pentru a oferi ajutor studenților aflați în 
mobilități în Europa. 

 

 

 

 

Studenții și profesorii: 

contactați instituțiile de origine 

pentru îndrumări suplimentare. 

Instituţiile: intrați în legătură cu 

Agenţia Naţională din țara de 

origine sau cu Agenția Executivă 

pentru Educație, Audiovizual și 

Cultură, dacă derulați proiecte 

centralizate. 
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