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PROIECTE PENTRU TINERI:  

MOBILITATE, SCHIMBURI, VOLUNTARIAT, PARTENERIAT, EDUCAȚIE 

NONFORMALĂ 

 

 

 

 Portalul European pentru Tineret: https://europa.eu/youth/splash 

 Erasmus+ webinare: http://www.erasmusplus.ro/webinare 

 Descriere Erasmus+ Tineret: http://www.erasmusplus.ro/tineret-mobilitati 

 Cursuri Erasmus+: http://www.tinact.ro/lista-even 

 Erasmus+: https://www.facebook.com/ErasmusPlusRO 

 Video Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/gallery/video_ro.htm 

 Baza de date a organizatiilor acreditate pe Serviciul European de Voluntariat 

(SEV): http://europa.eu/youth/evs_database  

 Baza de date cu oportunități de voluntariat: 

http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list  

 Eurodesk - serviciu de informare pentru tineri: http://www.eurodesk.ro  

 SALTO-YOUTH – resurse de informare, organizare de activități de formare: 

https://www.salto-youth.net/  

 Grup de informare: https://groups.yahoo.com/group/eurodesk_info  

 Asociatia Support for Youth Development – proiecte pentru tineri:  

https://www.facebook.com/support4youth, http://eepurl.com/M1JJn   

 

PROIECT TRANSEL:  
Website: www.transel.ro 

Email: proiect.transel@gmail.com 
Telefon: 0730250649  
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ERASMUS+: CE LE OFERĂ TINERILOR? 

 
 
 
Află cum te poate ajuta noul program Erasmus+ să îți creşti șansele de a 

studia, a te forma, a dobândi experiență de muncă și a face voluntariat în străinătate 
în 2014. 

 
Cel mai de succes program de schimburi de studenți din lume (Erasmus) este 

relansat într-o versiune îmbunătățită și extinsă, Erasmus+. Acesta reunește 7 programe 
europene existente în domeniul educației, formării și tineretului și include, pentru prima 
oară, o linie bugetară pentru sport. Dar ce înseamnă toate acestea cu adevărat pentru 
tinerii din Europa? 

 
 Câteva dintre oportunitățile în străinătate în cifre: 

 2 milioane de studenți din învățământul superior vor studia sau învăța în 
străinătate; 

 650.000 de ucenici și elevi din învățământul profesional vor petrece parte din 
curricula lor școlară în străinătate; 

 200.000 de studenți masteranzi vor beneficia de garanții ale împrumuturilor și peste 
25.000 de burse pentru a urma programe comune de masterat; 

 500.000 de tineri vor desfășura activități de voluntariat în străinătate sau vor 
participa în schimburi de tineri; 

 800.000 de lectori, profesori, formatori, membri ai personalului didactic si lucratori 
de tineret vor preda sau susține sesiuni de formare în străinătate.   

 
 Oportunitățile de mobilitate se adresează oricui: tinerii, elevii de liceu, elevii din 

școlile profesionale sau studenții, profesorii și lucrătorii de tineret pot trăi și studia într-o 
altă țară, grație noului program european care are ca scop stimularea dezvoltării 
competențelor și a capacității de inserție profesională a tinerilor din toată Europa.   

 
Vrei să afli mai multe? 
Detalii poți găsi pe site-ul oficial și pe pagina Facebook a programului. Poți, de 

asemenea, să te alături conversației pe această temă pe Twitter! 
 
 Cum să participi 
Te rugăm să iei legătura cu Agenția Națională Erasmus+  din țara ta sau cu Agenția 

Executivă (EACEA) din Bruxelles. 

http://ec.europa.eu/erasmus-plus
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme
https://twitter.com/search?q=%23Erasmus&src=hash
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-agencies_ro.htm
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
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SERVICIUL EUROPEAN DE VOLUNTARIAT 

DESPRE CE ESTE VORBA? 
 
 
 
Ai între 17 şi 30 de ani şi îţi doreşti să petreci între 2 şi 12 luni în străinătate, 

ca voluntar prin Serviciul European de Voluntariat (SEV)?  
 

Cum funcţionează? 
Un proiect SEV este un parteneriat între două sau mai multe organizaţii 

promotoare. Acestea răspund de recrutarea voluntarilor pentru proiectul lor. 
 
Voluntarii participă la SEV prin intermediul organizaţiei de trimitere din ţara în care 

locuiesc şi organizaţiei de găzduire, care îi primeşte şi găzduieşte pe durata stagiului. 
  

Proiectele durează între 2 şi 12 luni, iar voluntarii pot lucra în numeroase domenii, 
cum ar fi cultură, tineret, sport, copii, patrimoniu cultural, artă, protecţia animalelor, mediu, 
cooperare pentru dezvoltare. Odată finalizat proiectul SEV, vei primi un certificat, 
Youthpass, care confirmă participarea ta şi cuprinde o descriere a proiectului. 

 
Vei primi bani de buzunar, masă, cazare şi asigurare. Singurul lucru pe care s-ar 

putea să îl plăteşti ar fi o mică parte din costurile de transport. 
  

 
Cum te poţi înscrie? 
Dacă ai între 17 şi 30 de ani, ai două opţiuni: 
1. Contactezi o organizaţie care recrutează voluntari pentru un proiect SEV deja 

aprobat  
SAU 
2. Contactezi o organizaţie pentru a-i propune un proiect nou. 

 
Pentru a contacta o organizaţie, consultă baza de date a organizaţiilor acreditate. 

  
Poţi verifica lista ţărilor eligibile în Ghidul programului. 

 

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/european-voluntary-service_en.htm
https://www.youthpass.eu/en/youthpass/for/evs/
http://europa.eu/youth/evs_database_ro
http://europa.eu/youth/evs_database_ro
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

