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ANEXĂ 

Orientări pentru punerea în aplicare a măsurilor de incluziune pentru programele 

Erasmus+ și Corpul european de solidaritate 

Comisia, în consultare cu părțile interesate, poate stabili detalii suplimentare privind punerea 

în aplicare a măsurilor de incluziune prevăzute în prezenta decizie în orientările de punere în 

aplicare, care urmează să fie elaborate și actualizate pe întreaga durată de viață a programelor 

Erasmus+ și Corpul european de solidaritate 2021-2027.  

Următoarele orientări pot fi elaborate și ajustate progresiv, ca parte a ciclului de viață normal 

al programului:  

1. Documentele de referință ale programului: Comisia poate oferi orientări părților 

interesate cu privire la modalitățile de punere în aplicare a măsurilor de incluziune și 

diversitate în documente precum cererea de propuneri și ghidurile programelor, în 

orientările pentru experții care evaluează propunerile de proiecte, precum și în 

formularele de cereri și în alte documente tehnice, cum ar fi Strategia privind 

incluziunea și diversitatea1.  

2. Activități în cadrul gestionării agențiilor naționale Erasmus+ și ale Corpului 

european de solidaritate: în cadrul procesului de evaluare periodică, agențiile 

naționale furnizează informații cu privire la impactul planurilor lor naționale în 

domeniul incluziunii și al diversității și la modul în care acestea contribuie la 

obiectivele generale de incluziune și diversitate ale programelor la nivelul Uniunii.  

3. Materiale de comunicare și orientări strategice: În plus față de documentele de 

referință ale programului, Comisia poate elabora și alte documente de orientare cu 

recomandări utile, povești de succes și bune practici adresate agențiilor naționale 

Erasmus + și ale Corpului european de solidaritate și Agenției Executive Europene 

pentru Educație și Cultură (EACEA), organizațiilor beneficiare și potențialilor 

participanți cu mai puține oportunități, pentru a sprijini din punct de vedere calitativ 

punerea în aplicare a măsurilor de incluziune și diversitate, precum și pentru a 

sensibiliza publicul cu privire la diferitele oportunități oferite. Aceste materiale și 

orientări sunt elaborate în colaborare cu părțile interesate relevante din domeniu.  

Dacă este cazul, Comisia, cu sprijinul structurilor de punere în aplicare relevante, asigură o 

difuzare largă a materialelor menționate la punctul 3 din al doilea paragraf. Acest lucru se 

realizează prin intermediul site-urilor web dedicate, al canalelor de comunicare socială și al 

altor forme de comunicare, în spiritul asigurării vizibilității și sensibilizării în rândul 

potențialilor beneficiari și participanți cu mai puține oportunități, precum și pentru a promova 

implicarea activă a potențialilor beneficiari și participanți cu mai puține oportunități în 

procesul de creare în comun a unor programe Erasmus+ și Corpul european de solidaritate 

mai favorabile incluziunii și mai diverse.  

 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-

solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en 


