
 

1 

 

 

PROGRAMUL ERASMUS+ 
Programe Intensive Mixte (Blended Intensive 

Programmes - BIPs) 
 

Apel deschis la candidaturi  

începând cu anul academic 2021 – 2022 

 
 

 

Programe Intensive Mixte  -  programe academice intensive, de scurtă durată, dezvoltate în comun 

de minimum 3 instituții de învățământ superior în cadrul programului Erasmus+ KA131 cu Țările 

Programului, care includ  mobilități fizice și activități virtuale și care utilizează modalități inovatoare 

de învățare și predare. 

 

Durata programelor intensive mixte: între 5 și 30 zile de activitate în format fizic, la care se 

adaugă o componentă virtuală obligatorie  

 

Țările participante la program sunt statele membre UE, SEE – Norvegia, Islanda, Liechtenstein, 

Turcia, Macedonia de Nord și Serbia. Universitățile din celelalte state pot participa la programele 

intensive mixte, însă fără finanțare din fondurile Programului Erasmus+ KA131. 

 

Reguli generale: 

 

 Candidaturile pentru organizarea de programe intensive mixte Erasmus+ în cadrul UAIC se 

depun la Biroul Erasmus+ (BE+); acestea sunt finanțate din grantul instituțional Erasmus+ 

KA131; 

 Programele intensive mixte trebuie să aducă valoare adăugată  în comparație cu programele 

de studiu existente în cadrul instituțiilor de învățământ superior participante și pot fi 

multianuale; 

 Componenta virtuală trebuie să reunească cursanții online pentru a lucra în mod colectiv și 

simultan la sarcini specifice care sunt integrate în programul intensiv mixt și trebuie luată în 

considerare la calcularea rezultatelor generale ale învățării; 

 Programele intensive mixte dezvoltă capacitatea de elaborare și punere în aplicare a 

practicilor inovatoare de predare și învățare în instituțiile de învățământ superior participante; 

 Programele intensive mixte se vor desfășura pe baza unui memorandum semnat de partenerii 

din consorțiu ȋnainte de ȋnceperea activităţilor. Acesta descrie rolurile şi obligaţiile 

instituţiilor de ȋnvăţământ superior implicate ȋn implementarea programelor intensive mixte;  

 Mobilitățile participanților la programele intensive mixte vor fi eligibile pentru finanțare din 

fondurile Programului Erasmus+ KA131 pe baza unui acord scris (acord bilateral Erasmus+ 

sau un schimb de mesaje email) între instituțiile de învățământ superior partenere pentru 

desfășurarea de mobilități mixte. 
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Criterii de eligibilitate: 

 

 Un program intensiv mixt trebuie să fie elaborat și pus în aplicare de cel puțin 3 instituții de 

învățământ superior care dețin o Cartă Universitară Erasmus, provenind din cel puțin 3 țări 

participante la Programul Erasmus+, dintre care una are rol de coordonator; 

 Studenții participanți la programele intensive mixte trebuie să primească cel puțin 3 credite 

ECTS, prin combinarea mobilității virtuale și fizice;  

 Instituțiile de învățământ superior dintr-o țară a Programului KA131, care dețin o Cartă 

Erasmus, pot trimite studenți și personal universitar pentru a participa la programele 

intensive mixte, cu finanțare de la Program și beneficiază și de sprijin financiar pentru 

organizarea acestora; 

 Instituțiile de învățământ superior din țările partenere (non-UE) pot trimite participanți cu 

finanțare Erasmus+, însă nu beneficiază de finanțare pentru organizarea și implementarea 

programelor; 

 Instituția gazdă pentru perioada de activitate în format fizic trebuie să fie o instituție de 

învățământ superior care deține o Cartă Erasmus+, membră a consorțiului de mobilitate 

solicitant (poate fi instituția coordonatoare a BIP-ului sau o altă instituție din consorțiu); 

 Activitatea desfăşurată ȋn format fizic poate avea loc în instituția de învățământ superior 

gazdă sau în orice alt loc în țara instituției de învățământ superior gazdă. 

 

Participanți eligibili (learners): 

 

 Studenții înmatriculați într-o instituție de învățământ superior, la programe de studii care 

conduc la obținerea unei diplome recunoscute, până la nivelul doctoratului inclusiv; 

 Personalul din instituțiile de învățământ superior (cadre didactice, cercetători sau personal 

administrativ). 

 

Personalul didactic și de formare implicat în realizarea programului (trainers): 

 

 Personalul din instituțiile de învățământ superior dintr-o țară a Programului KA131; 

 Personalul din companii sau organizații publice/private, active pe piața muncii sau în 

domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovării, invitat să predea la o instituție 

superioară de învățământ dintr-o țară a Programului KA131. 

 

Rolul partenerilor ȋn cadrul unui program intensiv mixt: 

 

 Instituţia coordonatoare primeşte fonduri pentru organizarea și implementarea programului, 

găzduieşte programul (dacă nu se stabilește altfel în cadrul consorțiului) şi participanţii și 

finanțează formatorii invitați din companii/organizații publice sau private, altele decât 

universități care dețin o Cartă Erasmus+, dacă aceștia există; 

 Instituţiile de trimitere finanţează mobilităţile participanţilor outgoing şi mobilitățile 

formatorilor cadre didactice din propriile instituții, din grantul instituţional Erasmus+ 

KA131, cu condiția participării la selecțiile specifice. 

 

Etape de desfăşurare a selecţiei programelor intensive mixte: 

 

 BE+ prezintă programele intensive mixte comunităţii academice şi comunică facultăților şi 

structurilor UAIC numărul de programe intensive mixte disponibile pentru a fi coordonate de 

UAIC; 
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 Membrii comunității academice UAIC interesați de organizarea unui BIP trimit expresiile de 

interes, prin email, Biroului Erasmus+; 

 BE+ centralizează expresiile de interes primite și le înaintează spre aprobare B.E.C.A.; 

 BE+ comunică solicitanţilor decizia B.E.C.A.; 

 BE+ organizează întâlniri de lucru cu coordonatorii de program ȋn vederea acordării 

sprijinului administrativ necesar pe parcursul implementării programului intensiv mixt; 

 Coordonatorii de program se angajează să furnizeze BE+ agenda şi un raport al 

evenimentului, materialele de curs utilizate, fotografii, spoturi video şi alte documente 

doveditoare ale activităţii desfăşurate, cel târziu 7 zile după terminarea activităţilor. 

 

Observaţie: Pentru programele intensive mixte pentru care UAIC nu este coordonator, ci doar 

partener, se va trimite fişa de expresie a interesului către BE+, dar se vor urma instrucțiunile 

instituției coordonatoare cu privire la organizarea programului intensiv mixt, precum și regulile 

prezentate ȋn apelul la candidatură pentru mobilităţile de scurtă durată de studiu şi practică outgoing. 

 

Criterii de selecție în vederea finanțării:  

 

 Acordarea finanţării se va face ȋn ordinea cronologică a depunerii expresiilor de interes, după 

verificarea respectării criteriilor de eligibilitate. 

 

Observaţie: Criteriile de eligibilitate menţionate mai sus pot fi ȋndeplinite ȋn fapt ȋn momentul 

depunerii expresiei de interes sau, dacă acest lucru nu este posibil, solicitantul ȋşi va asuma 

ȋndeplinirea lor ȋnainte de organizarea evenimentului la universitatea gazdă. Neȋndeplinirea acestor 

criterii, precum şi lipsa numărului minim de participanţi pentru ca programul să fie eligibil, sau a 

unui acord inter-instituţional, va avea drept consecință imposibilitatea finanțării candidaturii. 

 

Etapele și calendarul selecției: 

 

Depunerea expresiilor de interes pentru organizarea de programe intensive mixte se poate face pe tot 

parcursul anului academic. 

 

Expresiile de interes trebuie trimise către BE+, cu cel puțin 3 luni înainte de începutul activităţilor 

planificate. 

 

După depunerea expresiei de interes, o confirmare a primirii candidaturii va fi trimisă solicitanţilor 

de către BE+ pe email. 

 

Decizia B.E.C.A. privind aprobarea organizării programului intensiv mixt se va comunica 

solicitanţilor ȋn maximum 14 zile lucrătoare de la depunerea unei candidaturi complete. 

 

Observaţie: este încurajată depunerea de expresii de interes pentru organizarea de programe 

intensive mixte chiar dacă nu au fost identificate instituții de învățământ superior partenere. În aceste 

cazuri, Serviciul Relații Internaționale va sprijini propunerea prin identificarea de parteneri, în 

funcție de tematica propusă. 

 

Finanțare: 

 

Finanțarea Erasmus+ pentru instituțiile organizatoare ale unui program intensiv mixt este de 400 de 

Euro / participant, pentru un număr de minimum 15 participanţi și maximum 20 de participanți și 

poate acoperi costuri legate direct de organizarea programelor intensive (cu excepția costurilor de 

ședere și de călătorie pentru participanți). 

 



 

4 

 

Instituțiile de învățământ superior coordonatoare / gazdă pot organiza cazarea, mesele, transportul 

local precum și alte activități pentru toți sau o parte a participanților şi pot percepe taxe 

participanților pentru aceste servicii (cu excepția taxelor de școlarizare). Cu toate acestea, utilizarea 

serviciilor nu va fi obligatorie pentru participanți. 

 

Fondurile UAIC pentru organizarea și implementarea programelor intensive mixte sunt gestionate de 

BE+, astfel: 

 2000 euro din grantul cuvenit pentru organizarea unui program intensiv mixt se alocă pentru 

cheltuielile legate de gestionarea administrativă centralizată asigurată pe ȋntreaga durată a 

desfăşurării programului intensiv mixt; 

 Diferența până la totalul grantului cuvenit (minimum 6000 – maximum 8000 de euro) se 

alocă pentru cheltuielile de implementare a programului intensiv mixt, la solicitarea 

coordonatorului programului.   

 

Tipuri de costuri acoperite din grantul Erasmus+: 

 Costuri legate de pregătirea, conceperea, dezvoltarea, punerea în aplicare și monitorizarea 

programului și de furnizarea de activități virtuale, precum și de gestionarea și coordonarea 

generală (exemplu: cheltuieli salariale). 

 Costurile pot include: producerea de documente sau materiale educaționale, închirierea de 

săli, închirierea de echipamente, excursii, activități de comunicare, traducere și interpretare, 

vizite pregătitoare și sarcini administrative, cu excepția costurilor de ședere și de călătorie 

pentru participanți. 

 

Nu este permisă dubla finanțare a unei mobilități (finanțarea concomitentă din fonduri Erasmus și 

alte fonduri europene). 

 

Pentru informații suplimentare se recomandă: 

 

 Participarea la sesiunile de informare organizate de către BE+: 

o Miercuri, 16.03.2022, ora 11:00, link:  

https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=ma521a956c3cab692f21907814e70cce0 

o Marti, 22.03.2022, ora 14:00, link:  

https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=mcef24cbfb0aec7c0c2cd95113cb193e9 

 

 Contactarea Biroului Erasmus+ din cadrul Serviciului Relații Internaționale – dna. Anca Ionescu, 

anca.ionescu@uaic.ro, tel. 0232-201889 (informații despre candidatură, eligibilitate, suport 

administrativ, etc.) 

 

Detalii despre Programele intensive mixte găsiţi pe: 

 

 Website-ul UAIC  și al facultăților organizatoare de programe intensive mixte 

 Pagina de Facebook Erasmus UAIC: (9) Erasmus UAIC | Facebook 

 Grupul de Facebook Erasmus UAIC: https://www.facebook.com/groups/173152296132716/ 

 Pagina de Instagram Erasmus+/SEE, UAIC: https://www.instagram.com/erasmus_see_uaic/  

 

Lista universităţilor cu care UAIC are semnate acorduri inter-institutionale pentru alte tipuri 

de mobilităţi Erasmus+ o puteţi găsi la: 

Universități partenere în cadrul programului ERASMUS+ cu țările participante  - Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași (uaic.ro) 

https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=ma521a956c3cab692f21907814e70cce0
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=mcef24cbfb0aec7c0c2cd95113cb193e9
mailto:anca.ionescu@uaic.ro
https://www.facebook.com/ErasmusUAIC
https://www.facebook.com/groups/173152296132716/
https://www.instagram.com/erasmus_see_uaic/
https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/38892-2/
https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/38892-2/

