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DECIZIA Nr. 1720/2006/EC A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A
CONSILIULUI
din 15 noiembrie 2006
privind instituirea unui program de acţiune în domeniul învăţării pe tot
parcursul vieţii
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
Având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special
Articolele 149(4) şi 150(4),
Având în vedere propunerea din partea Comisiei,
Având în vedere opinia Comitetului Economic şi Social European1,
Având în vedere opinia Comitetului Regiunilor2,
Hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în Articolul 251 al
Tratatului3,
Întrucât::
(1) Decizia 1999/382/Ec a Consiliului4 a instituit etapa a doua a programului
comunitar în domeniul formării profesionale ‘Leonardo da Vinci’.
(2) Decizia 253/2000/EC a Parlamentului European şi a Consiliului5 a instituit
etapa a doua a programului comunitar în domeniul educaţiei ‘Socrates’.
(3) Decizia 2318/2003/EC a Parlamentului European şi a Consiliului6 a instituit
un program multi-anual pentru integrarea eficientă a tehnologiilor informării
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şi comunicării (TIC) în sistemele educaţionale şi de formare (programul eÎnvăţare).
(4) Decizia 791/2004/EC a Parlamentului European şi a Consiliului7 a instituit
un program comunitar vizând promovarea unor instituţii active la nivel
european în domeniul educaţiei şi formării şi să susţină activităţi specifice în
acest domeniu.
(5) Decizia 2241/2004/EC a Parlamentului European şi a Consiliului8 a instituit
un cadru unic privind transparenţa calificărilor şi competenţelor (Europass).
(6) Decizia 2317/2003/EC a Parlamentului European şi a Consiliului9 a instituit
un program pentru îmbunătăţirea calităţii în educaţia la nivel universitar şi
promovarea înţelegerii interculturale prin cooperare cu terţe ţări (Erasmus
Mundus) (2004 - 2008).
(7) Declaraţia de la Bologna, semnată de Miniştrii Educaţiei din 29 de ţări
europene pe 19 iunie 1999, a instituit un proces interguvernamental vizând
crearea unui ‘Spaţiu European al Învăţământului Superior’ până în 2010, ceea
ce reclamă susţinere la nivelul Comunităţii.
(8) Consiliul European de la Lisabona din 23 şi 24 martie 2000 a stabilit,
pentru Uniunea Europeană, obiectivul strategic ca aceasta să devină cea mai
competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de
creştere economică durabilă, precum şi generatoare de locuri de muncă mai
multe şi mai bune şi de coeziune socială sporită, şi a solicitat Consiliului
pentru Educaţie să reflecteze asupra obiectivului viitor concret al sistemelor
educaţionale, focalizându-se pe preocupările şi priorităţile comune, cu
respectarea diversităţii naţionale.
(9) O societate avansată bazată pe cunoaştere este soluţia pentru a avea o
creştere accentuată şi un grad mai mare de ocupare a forţei de muncă.
Educaţia şi formarea sunt priorităţi, pentru Uniunea Europeană, în vederea
atingerii obiectivelor de la Lisabona.
(10) În 12 februarie 2001 Consiliul a adoptat un raport cu privire la obiectivul
viitor concret al sistemelor educaţionale şi de formare. În 14 iunie 2002 acesta
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a mai adoptat un program de lucru detaliat cu privire la urmarea acestor
obiective care reclamă susţinere la nivelul Comunităţii.
(11) Consiliul European de la Göteborg din 15 şi 16 iunie 2001 a convenit
asupra unei strategii privind dezvoltarea durabilă şi a adăugat o dimensiune
legată de mediul înconjurător procesului Lisabona pentru ocuparea forţei de
muncă, reformă economică şi coeziune socială.
(12) Consiliul European de la Barcelona din 15 şi 16 martie 2002 a stabilit
obiectivul transformării sistemelor educaţionale şi de formare din Uniunea
Europeană într-un reper de referinţă în ceea ce priveşte calitatea, până în 2010,
şi a solicitat acţiuni care să îmbunătăţească stăpânirea abilităţilor de bază, în
special prin predarea a cel puţin două limbi străine de la vârstă foarte
timpurie.
(13) Comunicarea Comisiei şi Rezoluţia Consiliului din 27 iunie 200210 privind
învăţarea pe tot parcursul vieţii afirmă că învăţarea pe tot parcursul vieţii
trebuie să fie îmbunătăţită prin acţiuni şi politici dezvoltate în cadrul
programelor comunitare din acest domeniu.
(14) Rezoluţia Consiliului din 19 decembrie 200211 a instituit un proces de
cooperare europeană îmbunătăţită în domeniul educaţiei şi formării
profesionale, reclamând susţinere la nivelul Comunităţii. Declaraţia de la
Copenhaga, convenită de către Miniştrii Educaţiei din 31 de ţări europene în
30 noiembrie 2002, a asociat partenerii sociali şi ţările candidate acestui proces.
(15) Comunicarea Comisiei cu privire la Planul de Acţiune vizând abilităţile şi
mobilitatea a luat notă de nevoia continuă de acţiune la nivel european pentru
a îmbunătăţi recunoaşterea calificărilor educaţionale şi de formare.
(16) Comunicarea Comisiei cu privire la Planul de Acţiune pentru
promovarea învăţării limbilor străine şi a diversităţii lingvistice a stabilit
acţiuni la nivel european pentru perioada 2004 - 2006 şi presupune acţiuni
ulterioare.
(17) Promovarea predării şi învăţării de limbi străine şi a diversităţii
lingvistice trebuie să fie o prioritate pentru acţiunile comunitare în domeniul
educaţiei şi formării. Predarea şi învăţarea limbilor străine are o relevanţă
specială pentru Statele Membre învecinate.
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(18) Rapoartele interimare de evaluare pentru programele existente Socrates şi
Leonardo da Vinci, precum şi consultarea publică privind activitatea viitoare
a Comunităţii în domeniul educaţiei şi formării, au relevat o puternică şi, în
unele cazuri, o crescută nevoie de continuare a cooperării şi mobilităţii în
aceste domenii, la nivel european. Rapoartele au subliniat importanţa creării
de legături mai strânse între programele şi politicile Comunităţii în domeniul
educaţiei şi formării, exprimând dorinţa ca acţiunile Comunităţii să răspundă
mai bine paradigmei învăţării pe tot parcursul vieţii, solicitând o abordare
mai simplă, apropiată de utilizator şi flexibilă în implementarea acestor
acţiuni.
(19) Urmând principiul unui management financiar corect, implementarea
programului poate fi simplificată prin recurgerea la finanţarea printr-o sumă
forfetară, fie în forma susţinerii către participanţii în program, fie în cea a
alocării Comunităţii către structurile instituite la nivel naţional pentru
administrarea programului.
(20) Avantaje semnificative vor fi generate de către integrarea, într-un
program unic, a susţinerii Comunităţii pentru cooperare transnaţională şi
mobilitate în domeniul educaţiei şi formării, ceea ce ar permite sinergii sporite
între diferitele domenii de acţiune şi ar oferi o mai mare capacitate de
susţinere pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, precum şi modalităţi mai
coerente, directe şi eficiente de administrare. Un program unic ar încuraja, de
asemenea, o mai bună cooperare între diferitele nivele de educaţie şi formare.
(21) Este necesară instituirea unui Program privind Învăţarea pe tot parcursul
vieţii care să contribuie, prin învăţare pe tot parcursul vieţii, la dezvoltarea
Uniunii Europene ca o economie avansată bazată pe cunoaştere, cu o creştere
economică durabilă, locuri de muncă mai multe şi mai bune şi o coeziune
socială sporită.
(22) Date fiind caracteristicile specifice ale învăţământului şcolar,
învăţământului superior, sistemului de formare profesională şi a celui de
educaţie a adulţilor, precum şi nevoia acţiunii Comunităţii de a se baza pe
obiective, forme de acţiune şi structuri organizaţionale focalizate pe acestea,
este adecvată menţinerea programelor individuale în cadrul Programului
Învăţare pe tot parcursul vieţii pentru a viza pe fiecare dintre cele patru
sectoare, cu maximizarea coerenţei şi elementelor lor comune.
(23) În Comunicarea sa ‘Construirea viitorului nostru comun: Provocări
privind politicile şi mijloace bugetare în Uniunea Lărgită 2007-2013’, Comisia
a stabilit o listă de obiective cuantificate pe care urmează să le atingă noua
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generaţie de programe comunitare privind educaţia şi formarea, care
presupun o creştere semnificativă a acţiunilor de mobilitate şi parteneriat.
(24) Dat fiind impactul benefic demonstrat al mobilităţii transnaţionale asupra
persoanelor şi asupra sistemelor educaţionale şi de formare, înaltului nivel al
cererii nesatisfăcute pentru mobilitate în toate sectoarele şi a importanţei
acesteia în contextul obiectivului de la Lisabona, este necesară mărirea
substantială a susţinerii pentru mobilitate transnaţională în cadrul celor patru
sub-programe sectoriale.
(25) Pentru a acoperi mai adecvat costurile adiţionale reale ale studenţilor care
studiază în străinătate, finanţarea standard pentru mobilitatea acestora va fi
menţinută la o medie de 200 EUR pe lună în termeni reali pe durata
programului.
(26) Trebuie emise prevederi suplimentare pentru nevoile de mobilitate ale
elevilor de şcoală din ciclul secundar şi ale adulţilor care învaţă, până acum
neacoperite de către programele comunitare, prin introducerea unui nou tip
de acţiune privind mobilitatea în programele Comenius şi Grundtvig.
Oportunităţile oferite de mobilitatea profesorilor pentru dezvoltarea unor
relaţii de cooperare pe termen lung între şcolile din regiuni învecinate vor
trebui, de asemenea, mai mult exploatate.
(27) Întreprinderile mici şi mijlocii joacă un rol important în economia
europeană. Cu toate acestea, până acum, participarea acestora în programul
Leonardo da Vinci a fost limitată. Trebuie făcuţi paşi în direcţia îmbunătăţirii
atractivităţii acţiunii Comunităţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii, în
special asigurând facilitarea oportunităţilor de mobilitate pentru ucenici.
Trebuie găsite modalităţi adecvate, similare celor care există în programul
Erasmus, pentru recunoaşterea rezultatelor acestor mobilităţi.
(28) Date fiind provocările educaţionale speciale pentru copiii practicanţilor
de profesii itinerante şi lucrătorilor mobili în Europa, trebuie utilizate integral
oportunităţile din cadrul programului Comenius pentru a susţine activităţi
transnaţionale centrate pe nevoile acestora.
(29) Mobilitatea accentuată în întreaga Europă trebuie însoţită de standarde
din ce în ce mai ridicate.
(30) Pentru a răspunde nevoii mărite de susţinere a activităţilor la nivel
european vizând îndeplinirea acestor obiective ale politicilor, pentru a furniza
mijloace de susţinere în domeniul limbilor străine şi TIC, precum şi pentru a
întări diseminarea şi exploatarea rezultatelor programului, se consideră
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adecvată însoţirea celor patru sub-programe sectoriale de către un program
transversal.
(31) Pentru a răspunde nevoii mărite de cunoaştere şi dialog cu privire la
procesul de integrare europeană şi la evoluţia sa, este importantă stimularea
excelenţei în predare, cercetare şi reflecţie în acest domeniu prin susţinerea de
instituţii de învăţământ superior specializându-se în studierea procesului de
integrare europeană, asociaţiilor europene în domeniul educaţiei şi formării şi
prin Acţiunea Jean Monnet.
(32) Este necesară suficientă flexibilitate în formularea acestei Decizii pentru a
permite ajustări adecvate în cadrul acţiunilor Programului Învăţare pe tot
parcursul vieţii pentru a răspunde unor nevoi aflate în schimbare în perioada
2007 - 2013 şi pentru a evita prevederile inadecvat de detaliate din
precedentele etape ale programelor Socrates şi Leonardo da Vinci.
(33) În toate activităţile sale, scopul Comunităţii este să elimine inegalităţile şi
să promoveze egalitatea între bărbaţi şi femei, conform Articolului 3(2) al
Tratatului.
(34) Consecventă cu prevederile Articolului 151 al Tratatului, Comunitatea
trebuie să ia în considerare aspectele culturale în cadrul acţiunii sale, conform
altor prevederi ale Tratatului, în special pentru a respecta şi promova
diversitatea culturilor sale. O atenţie specială trebuie acordată sinergiei între
cultură, educaţie şi formare. Dialogul intercultural trebuie, de asemenea,
încurajat.
(35) Există nevoia promovării cetăţeniei active, respectului pentru drepturile
omului şi democraţie, precum şi accentuarea luptei împotriva excluderii în
orice formă, inclusiv a rasismului şi xenofobiei.
(36) Există nevoia lărgirii accesului pentru cei din grupuri dezavantajate şi
abordarea activă a nevoilor speciale de învăţare pentru persoanele cu
dizabilităţi în implementarea tuturor părţilor din program, inclusiv prin
utilizarea unor finanţări mai ridicate pentru a reflecta costurile adiţionale ale
participanţilor cu dizabilităţi, precum şi furnizarea de susţinere pentru
învăţarea şi utilizarea limbajului semnelor şi a alfabetului Braille.
(37) Trebuie evidenţiate reuşitele Anului European al Educaţiei prin Sport
(2004) şi potenţialele beneficii educaţionale ale cooperării între instituţii
educaţionale şi organizaţii sportive pe care Anul le-a scos în evidenţă.
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(38) Ţările candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană şi ţările AELS
care sunt membre ale SEE pot participa în programe comunitare în
conformitate cu acordurile care vor fi semnate între Comunitate şi aceste ţări.
(39) Consiliul European de la Salonic, din 19 şi 20 iunie 2003, a aprobat
concluziile Consiliului din 16 iunie 2003 cu privire la Balcanii de Vest, inclusiv
Anexa acestora intitulată ‘Agenda Salonic pentru Balcanii de Vest: pe calea
integrării europene’, care prevede că programele comunitare trebuie deschise
şi pentru ţările Procesului de Stabilizare şi Asociere pe baza unor acorduri
cadru urmând a fi semnate între Comunitate şi acele ţări.
(40) Comunitatea şi Federaţia Elveţiană şi-au declarat intenţia de a purta
negocieri în vederea încheierii de acorduri în domenii de interes comun, cum
ar fi programele comunitare privind educaţia, formarea şi tineretul.
(41) Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii va trebui să fie monitorizat şi
evaluat cu regularitate prin cooperare între Comisie şi Statele Membre pentru
a permite reajustări, în special cu referire la priorităţile privind implementarea
măsurilor. Evaluarea va trebui să includă o evaluare externă efectuată de
organisme independente şi imparţiale.
(42) În Rezoluţia sa din 28 februarie 2002 cu privire la implementarea
programului Socrates 12 Parlamentul European a atras atenţia asupra
procedurilor administrative disproporţionat de oneroase pentru candidaţii la
cea de-a doua etapă a programului.
(43) Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) 1605/2002 din 25 iunie 2002 cu
privire la Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al
Comunităţilor Europene13 şi Regulamentul Comisiei (EC, Euratom) 2342/2002
din 23 decembrie 2002 expunând reguli detaliate privind implementarea
Regulamentului Consiliului (EC, Euratom) 1605/2002 14 , care salvgardează
interesele financiare ale Comunităţii, trebuie aplicate luând în considerare
principiile simplităţii şi consecvenţei în alegerea instrumentelor bugetare, o
limitare a numărului de cazuri în care Comisia păstrează o responsabilitate
directă cu privire la implementarea şi managementul acestora, precum şi o
proporţionalitate adecvată între volumul resurselor şi povara financiară
legată de utilizarea acestora.
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(44) Simplificarea administrativă radicală a procedurilor de candidatură este
esenţială pentru implementarea cu succes a programului. Cerinţele
administrative şi contabile trebuie să fie proporţionale cu mărimea finanţării.
(45) Măsuri adecvate trebuie luate pentru prevenirea neregulilor şi fraudei, şi
trebuie făcuţi paşii necesari pentru recuperarea fondurilor pierdute, plătite
eronat sau utilizate incorect.
(46) Este adecvată asigurarea unei finalizări corecte a Programului Învăţare pe
tot parcursul vieţii, în special cu privire la continuarea acordurilor
multianuale privind managementul acestuia, cum ar fi asistenţa tehnică şi
administrativă. Începând din 1 ianuarie 2014 asistenţa tehnică şi
administrativă trebuie să asigure, dacă este necesar, managementul acţiunilor
nefinalizate până la sfârşitul anului 2013, inclusiv acţiuni de monitorizare şi
audit.
(47) Dat fiind că obiectivul acestei Decizii, respectiv contribuţia cooperării
europene la educaţie şi formare de calitate, nu poate fi atins satisfăcător de
către Statele Membre datorită nevoii de parteneriate multilaterale,
mobilitate transnaţională şi schimb comunitar de informaţii, şi poate fi, prin
urmare, prin natura acţiunilor şi măsurilor necesare, atins mai bine la nivel
comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în concordanţă cu principiul
subsidiarităţii stabilit în Articolul 5 al Tratatului. În conformitate cu principiul
subsidiarităţii, stabilit în respectivul Articol, această Decizie nu prevede mai
mult decât este necesar pentru atingerea obiectivului.
(48) Această Decizie prevede pentru întreaga durată a programului, un pachet
financiar constituind prima referinţă în înţelesul punctului 37 al Acordului
Interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi
Comisia privind disciplina bugetară şi managementului financiar corect 15 ,
pentru autoritatea bugetară în cursul procedurii bugetare anuale.
(49) Măsurile necesare pentru implementarea acestei Decizii trebuie adoptate
în conformitate cu Decizia Consiliului 1999/468/EC din 28 iunie 1999
prevăzând procedurile pentru exercitarea puterilor de implementare conferite
Comisiei16,
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DECIDE:
TITLUL I
PREVEDERI GENERALE
CAPITOLUL I
Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii
Articolul 1
Instituirea Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii
1. Această Decizie instituie un program de acţiune comunitară în domeniul
învăţării pe tot parcursul vieţii, numit în continuare ‘Programul Învăţare pe
tot parcursul vieţii’.
2. Obiectivul general al Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii este de a
contribui, prin învăţare pe tot parcursul vieţii, la dezvoltarea Uniunii
Europene ca o economie avansată bazată pe cunoaştere, cu o creştere
economică durabilă, locuri de muncă mai multe şi mai bune şi o coeziune
socială sporită, cu asigurarea protecţiei mediului înconjurător pentru
generaţiile viitoare. În special, acesta are ca obiectiv stimularea schimburilor,
cooperării şi mobilităţii între sistemele educaţionale şi de formare din cadrul
Comunităţii , astfel încât acestea să devină un reper mondial de referinţă în
ceea ce priveşte calitatea.
3. Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii are următoarele obiective
specifice:
(a) să contribuie la dezvoltarea unei învăţări pe tot parcursul vieţii de calitate
şi să promoveze înalta performanţă, inovarea şi o dimensiune europeană în
sistemele şi practicile din domeniu;
(b) să susţină crearea unui spaţiu european al învăţării pe tot parcursul vieţii;
(c) să faciliteze îmbunătăţirea calităţii, atractivităţii şi accesibilităţii
oportunităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii existente în Statele Membre;
(d) să întărească contribuţia învăţării pe tot parcursul vieţii la coeziunea
socială, cetăţenia activă, dialogul intercultural, egalitate de gen şi împlinirea
personală;
(e) să ajute la promovarea creativităţii, competitivităţii, ocupării forţei de
muncă şi amplificării spiritului antreprenorial;
9

(f) să contribuie la o participare sporită la învăţarea pe tot parcursul vieţii din
partea persoanelor de toate vârstele, inclusiv a celor cu nevoi speciale şi a
grupurilor dezavantajate, indiferent de situaţia lor socio-economică;
(g) să promoveze învăţarea limbilor străine şi diversitatea lingvistică;
(h) să susţină dezvoltarea de conţinuturi, servicii şi practici inovatoare, bazate
pe TIC, în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii;
(i) să întărească rolul învăţării pe tot parcursul vieţii prin crearea unui
sentiment de cetăţenie europeană bazat pe înţelegere şi respect pentru
drepturile omului şi democraţie, încurajarea toleranţei şi respect faţă de alte
popoare şi culturi;
(j) să promoveze cooperarea în domeniul asigurării calităţii în toate sectoarele
educaţiei şi formării în Europa;
(k) să încurajeze utilizarea optimă a rezultatelor, produselor inovatoare şi
proceselor, precum şi schimbul de bune practici în domeniile vizate de
Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii, în scopul îmbunătăţirii calităţii
educaţiei şi formării.
4. În conformitate cu prevederile administrative stabilite în Anexă, Programul
Învăţare pe tot parcursul vieţii susţine şi completează acţiunile Statelor
Membre, respectând integral resposabilitatea acestora cu privire la conţinutul
sistemelor educaţionale şi de formare, precum şi diversitatea lor culturală şi
lingvistică.
5. Aşa cum se prevede în Articolul 3, obiectivele Programului Învatare pe tot
parcursul vieţii sunt urmărite prin implementarea a patru programe sectoriale,
a unui program transversal şi a programului Jean Monnet, numite în
continuare ‘sub-programe’.
6. Această Decizie este implementată în perioada 1 ianuarie 2007 - 31
decembrie 2013. Cu toate acestea, măsuri pregătitoare, inclusiv decizii ale
Comisiei în conformitate cu Articolul 9, pot fi implementate odată cu intrarea
în vigoare a prezentei Decizii.
Articolul 2
Definiţii
În cadrul acestei Decizii se aplică următoarele definiţii:
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1. ‘pre-şcolar’ se referă la activităţi educaţionale desfăşurate înainte de
începerea perioadei de şcolarizare primară obligatorie;
2. ‘elev’ se referă la o persoană care învaţă în cadrul unei şcoli;
3. ‘şcoală’ se referă la toate tipurile de instituţii furnizând educaţie generală
(preşcolară, primară sau secundară), profesională şi tehnică şi, în mod
excepţional, în cazul măsurilor care promovează învăţarea limbilor străine,
instituţii neşcolare furnizînd formare sub formă de ucenicie;
4. ‘profesori / personal educaţional’ se referă la persoane care, prin sarcinile
lor, sunt implicate direct în procesul educaţional în Statele Membre;
5. ‘formatori’ se referă la persoane care, prin sarcinile acestora, sunt implicate
direct în procesul de educaţie şi formare profesională în Statele Membre;
6. ‘student’ se referă la o persoană care învaţă într-o instituţie de învăţământ
superior, indifferent de domeniul de studiu, pentru a urma studii superioare
care se soldează cu un titlu academic recunoscut sau altă calificare
recunoscută de nivel terţiar, până la nivel de şi inclusiv doctorat;
7. ‘stagiar / cursant’ se referă la o persoană parcurgând o formă de formare
profesională, fie într-o instituţie sau o organizaţie de formare, fie la locul de
muncă;
8. ‘adult care învaţă’ se referă la o persoană care învaţă prin participarea la
activităţi de educaţie a adulţilor;
9. ‘persoane aflate pe piaţa muncii’ se referă la lucrători, liberi profesionişti
sau persoane în căutarea unui loc de muncă;
10. ‘instituţie de învăţământ superior’ se referă la:
(a) orice tip de instituţie de învăţământ superior, în conformitate cu legislaţia
sau practica naţională, care oferă titluri academice recunoscute sau alte
calificări recunoscute de nivel terţiar, indiferent ce denumire poartă acestea în
Statele Membre ;
(b) orice instituţie, în conformitate cu legislaţia sau practica naţională, care
oferă cursuri de educaţie sau formare vocaţională de nivel terţiar;
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11. ‘Master Comun’ se referă la cursuri de Master în învăţământul superior
care:
(a) implică un minimum de trei instituţii de învăţământ superior din trei State
Membre diferite;
(b) pune în aplicare un program de studii care implică o perioadă de studiu în
cel puţin două din aceste trei instituţii;
(c) deţine mecanisme pentru recunoaşterea perioadelor de studii petrecute în
instituţiile partenere, bazate pe sau compatibile cu sistemul european de
transferare a creditelor;
(d) au ca efect acordarea de titluri academice comune, duble sau multiple,
recunoscute sau acreditate de către Statele Membre ale instituţiilor
participante;
12. ‘formare profesională’ se referă la orice formă de educaţie sau formare
vocaţională iniţială, inclusiv predare în domeniul tehnic şi vocaţional, precum
şi ucenicie, care contribuie la obţinerea unei calificări vocaţionale recunoscute
de către autorităţile competente din Statele Membre în care aceasta a fost
obţinută, ca şi orice formă de educaţie sau formare vocaţională continuă
urmată de o persoană în cursul vieţii sale;
13. ‘educaţia adulţilor’ se referă la toate formele de educaţie non-vocaţională
pentru adulţi, de natură formală, non-formală sau informală;
14. ‘vizită de studiu’ se referă la o vizită pe termen scurt, pentru studierea
unui aspect particular legat de învăţarea pe tot parcursul vieţii într-un alt Stat
Membru;
15. ‘mobilitate’ se referă la petrecerea unei perioade de timp într-un alt Stat
Membru, pentru studiu, experienţă de lucru, altă activitate de învăţare sau
predare sau activitate administrativă conexă, susţinută adecvat prin cursuri
pregătitoare sau de reîmprospătare a cunoştinţelor privind limba statului
gazdă sau limba de lucru;
16. ‘plasament’ se referă la petrecerea unei perioade de timp într-o
întreprindere sau organizaţie într-un alt Stat Membru, susţinută adecvat prin
cursuri pregătitoare sau de reîmprospătare a cunoştinţelor privind limba
statului gazdă sau limba de lucru, în scopul ajutării persoanelor de a se
adapta cerinţelor pieţei comunitare a muncii, to acquiring a specific skill şi
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tîmbunătăţirii înţelegerii culturii economice şi sociale a ţării respective în
contextul acumulării de experienţă de lucru;
17. ‘unilateral’ se referă la implicarea unei singure instituţii;
18. ‘bilateral’ se referă la implicarea de parteneri din două State Membre;
19. ‘multilateral’ se referă la implicarea de parteneri din cel puţin trei State
Membre. Comisia poate considera asociaţii sau alte organisme cu membri din
trei sau mai multe State Membre ca satisfăcând definiţia de multilateral;
20. ‘parteneriat’ se referă la acordul bilateral sau multilateral al unui grup de
instituţii sau organizaţii din diferite State Membre de a derula activităţi
europene comune de învăţare pe tot parcursul vieţii;
21. ‘reţea’ se referă la un grup formal sau informal de organisme active întrun anumit domeniu, disciplină sau sector al învăţării pe tot parcursul vieţii;
22. ‘proiect’ se referă la o activitate de cooperare cu un rezultat definit,
dezvoltat în comun de un grup formal sau informal de organizaţii sau
instituţii;
23. ‘coordonator de proiect’ se referă la organizaţia sau instituţia responsabilă
de implementarea proiectului unui grup multilateral;
24. ‘parteneri în proiect’ se referă la organizaţiile sau instituţiile, altele decât
coordonatorul, care formează un grup multilateral;
25. ‘întreprindere’ se referă la orice companie implicată într-o activitate
economică în sectorul public sau privat, indiferent de mărimea acesteia,
statutul ei juridic sau de sectorul economic în care operează, inclusiv în
economia socială;
26. ‘parteneri sociali’ se referă la organizaţii de angajatori şi salariaţi în
conformitate cu legislaţia şi/sau practicile naţionale, la nivel naţional, şi,
respectiv, la organizaţii de angajatori şi salariaţi care iau parte la dialogul
social comunitar, la nivel comunitar;
27. ‘orientare şi consiliere’ se referă la o gamă de activităţi cum ar fi informare,
evaluare, orientare şi consiliere pentru ajutarea persoanelor care învaţă,
formatorilor şi a altor categorii de personal să aleagă între programe
educaţionale şi de formare sau oportunităţi de angajare;
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28. ‘diseminare şi exploatare a rezultatelor’ se referă la activităţi care să
asigure faptul că rezultatele Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii şi a
predecesoarelor acestuia sunt recunoscute, demonstrate şi implementate pe
scară largă;
29. ‘învăţare pe tot parcursul vieţii’ se referă la toate formele de educaţie
generală, educaţie şi formare profesională, educaţie non-formală şi învăţare
informală în cursul vieţii, având ca rezultat cunoştinţe, abilităţi şi competenţe
într-o perspectivă personală, civică, socială şi/sau legată de locul de muncă.
Include furnizarea de servicii de consiliere şi orientare.
Articolul 3
Sub-programe
1. Subprogramele sectoriale sunt următoarele:
(a) programul Comenius, care vizează nevoile de predare şi învăţare ale
tuturor persoanelor implicate în educaţie preşcolară şi şcolară până la nivel de
învăţământ secundar şi ale instituţiilor şi organizaţiilor furnizând acest tip de
educaţie;
(b) programul Erasmus, care vizează nevoile de predare şi învăţare ale tuturor
persoanelor implicate în învăţământul superior formal, precum şi învăţământ
şi formare profesională de nivel terţiar, oricare ar fi durata cursurilor sau
natura calificării, inclusiv studii doctorale, şi ale instituţiilor şi organizaţiilor
furnizând sau facilitând acest tip de educaţie şi formare;
(c) programul Leonardo da Vinci, care vizează nevoile de predare şi învăţare
ale tuturor persoanelor implicate în învăţământ şi formare profesională, la un
alt nivel decât cel terţiar, şi ale instituţiilor şi organizaţiilor furnizând sau
facilitând acest tip de educaţie şi formare;
(d) programul Grundtvig, care vizează nevoile de predare şi învăţare ale
tuturor persoanelor implicate în toate formele de educaţie a adulţilor, şi ale
instituţiilor şi organizaţiilor furnizând sau facilitând acest tip de educaţie.
2. Programul transversal include următoarele patru activităţi-cheie:
(a) cooperare în ceea ce priveşte politicile şi inovarea în învăţare pe tot
parcursul vieţii;
(b) promovarea învăţării limbilor străine;
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(c) să susţină dezvoltarea de conţinut, servicii, pedagogii şi practici inovatoare,
bazate pe TIC, în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii;
(d) diseminarea şi exploatarea rezultatelor acţiunilor susţinute de către
prezentul program şi cele anterioare în acelaşi domeniu, precum şi schimbul
de bune practici.
3. Programul Jean Monnet susţine instituţii şi activităţi în domeniul integrării
Europene. Este compus din următoarele trei activităţi-cheie:
(a) Acţiunea Jean Monnet;
(b) finanţări de funcţionare vizând susţinerea anumitor instituţii care se ocupă
de teme legate de integrarea europeană;
(c) finanţări de funcţionare vizând susţinerea altor instituţii şi asociaţii
europene din domeniul educaţiei şi formării.
Articolul 4
Acces la Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii
Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii vizează:
(a) elevi, studenţi, stagiari / cursanţi şi adulţi care învaţă;
(b) profesori, formatori şi alte categorii de personal implicate în orice aspect
legat de învăţarea pe tot parcursul vieţii;
(c) persoane aflate pe piaţa muncii;
(d) instituţii sau organizaţii furnizând oportunităţi de învăţare în contextul
Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii sau în limitele sub-programelor
acestuia;
(e) persoanele şi organismele cu responsabilităţi faţă de sistemele şi politicile
privind orice aspect al învăţării pe tot parcursul vieţii la nivel local, regional
şi naţional;
(f) întreprinderi, parteneri sociali şi organizaţiile lor, la toate nivelele, inclusiv
organizaţii şi camere de comerţ şi industrie;
(g) organisme care furnizează servicii de orientare, consiliere şi informare
legate de orice aspect al învăţării pe tot parcursul vieţii;
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(h) asociaţii active în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii, inclusiv
asociaţii de studenţi, stagiari / cursanţi, elevi, profesori, părinţi şi adulţi care
învaţă;
(i) centre de cercetare şi organisme interesate de probleme privind învăţarea
pe tot parcursul vieţii;
(j) organizaţii non-profit, organisme bazate pe voluntariat, organizaţii
neguvernamentale.
Articolul 5
Acţiuni ale Comunităţii
1. Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii oferă susţinere următoarelor
acţiuni:
(a) mobilitatea persoanelor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii;
(b) parteneriate bilaterale şi multilaterale;
(c) proiecte multilaterale vizând promovarea calităţii în sistemele de educaţie
şi formare prin transferul transnaţional de inovaţie;
(d) proiecte unilaterale şi naţionale;
(e) proiecte multilaterale şi reţele;
(f) observarea şi analiza politicilor şi sistemelor în domeniul învăţării pe tot
parcursul vieţii, crearea şi îmbunătăţirea constantă a materialelor de referinţă,
inclusiv cercetări, statistici, analize şi indicatori, acţiuni în sprijinul
transparenţei şi recunoaşterii calificărilor şi a cunoştinţelor acumulate anterior,
precum şi acţiuni care susţin cooperarea în asigurarea calităţii;
(g) finanţări de funcţionare care să susţină anumite costuri operaţionale şi
administrative ale instituţiilor şi asociaţiilor active în domeniul Programului
Învăţare pe tot parcursul vieţii;
(h) alte iniţiative vizând promovarea obiectivelor Programului Învăţare pe tot
parcursul vieţii (măsuri însoţitoare).
2. Susţinerea Comunităţii este disponibilă pentru vizite pregătitoare în
domeniul oricărei acţiuni stabilite în acest Articol.
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3. Comisia poate organiza seminarii, colocvii sau întâlniri pentru a facilita
implementarea Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii, precum şi alte
acţiuni adecvate de informare, publicare şi diseminare, acţiuni care să
mărească vizibilitatea Programului, precum şi acţiuni de monitorizare şi
evaluare.
4. Acţiunile la care se face referire în acest Articol pot fi puse în aplicare prin
apeluri pentru propuneri, cereri de ofertă, sau direct de către Comisie.
Articolul 6
Sarcinile Comisiei şi Statelor Membre
1. Comisia asigură implementarea effectivă şi eficientă a acţiunilor
comunitare din cadrul Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii.
2. Statele Membre
(a) întreprind paşii necesari pentru a asigura derularea eficientă a
Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii la nivel naţional,
implicând toate părţile interesate de aspecte ale învăţării pe tot parcursul
vieţii, în conformitate cu practica sau legislaţia naţională;
(b) instituie sau desemnează şi monitorizează o structură adecvată pentru
managementul coordonat al implementării acţiunilor Programului Învăţare
pe tot parcursul vieţii la nivel naţional (agenţii naţionale), inclusiv
management bugetar, în conformitate cu prevederile Articolului 54(2)(c) al
Regulamentului (EC, Euratom) 1605/2002 şi ale Articolului 38 al
Regulamentului (EC, Euratom) 2342/2002, conform următoarelor criterii:
(i) organizaţia instituită sau desemnată ca agenţie naţională are personalitate
juridică sau este parte a unei entităţi având personalitate juridică şi îşi
desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia Statului Membru respectiv.
Un minister nu poate fi desemnat ca agenţie naţională;
(ii) fiecare agenţie naţională trebuie să utilizeze personal adecvat pentru a-şi
îndeplini sarcinile, cu capacităţi profesionale şi lingvistice adecvate muncii
într-un mediu de cooperare internaţională în domeniul educaţiei şi formării;
(iii) aceasta trebuie să aibă o infrastructură adecvată, în special în ceea ce
priveşte dotarea în domeniul informaticii şi comunicaţiilor;
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(iv) aceasta trebuie să funcţioneze într-un context administrativ care să îi
permită să îşi îndeplinească sarcinile în mod satisfăcător şi să evite conflictele
de interese;
(v) aceasta trebuie să fie capabilă să aplice regulile de management financiar
şi condiţiile contractuale stabilite la nivel comunitar;
(vi) aceasta trebuie să ofere garanţii financiare adecvate, preferabil emise de
către o autoritate publică, iar capacitatea sa managerială să fie adecvată
volumului de fonduri comunitare pe care le administrează;
(c) îşi asumă responsabilitatea pentru managementul correct de către agenţiile
naţionale la care se face referire la punctual (b) a creditelor transferate către
agenţiile naţionale pentru susţinerea proiectelor şi, în special, pentru
respectarea, de către agenţiile naţionale, a principiilor transparenţei, a
egalităţii tratamentului şi a evitării dublei finanţări cu referire la alte fonduri
comunitare, precum şi cu privire la obligaţia de a monitoriza proiectele şi de a
recupera orice fonduri care ar trebui rambursate de către beneficiari;
(d) întreprind paşii necesari pentru a asigura auditarea şi supravegherea
financiară adecvată a Agenţiilor Naţionale la care se face referire la punctul (b)
şi, în special:
(i) înainte ca agenţia naţională să-şi înceapă activitatea, furnizează Comisiei
asigurările necesare cu privire la existenţa, relevanţa şi funcţionarea adecvată
a acesteia, în concordanţă cu regulile unui management financiar corect, la
procedurile care vor fi aplicate, la sistemele de control, sistemele de
contabilitate şi procedurile de achiziţii şi de atribuire a finanţărilor;
(ii) furnizează, anual, Comisiei o declaraţie de asigurare cu privire la
siguranţa sistemelor financiare şi a procedurilor agenţiilor naţionale, precum
şi la corectitudinea situaţiilor lor financiare;
(e) în cazul unei nereguli, neglijenţe sau fraude imputabilă unei agenţii
naţionale instituite sau desemnate conform punctului (b), şi atunci când o
astfel de situaţie generează pretenţii financiare ale Comisiei faţă de agenţia
naţională care nu sunt complet recuperate, sunt responsabile pentru fondurile
nerecuperate;
(f) desemnează, la cererea Comisiei, instituţii sau organizaţii furnizând
oportunităţi de învăţare, sau tipuri de astfel de instituţii sau organizaţii, ca
fiind considerate eligibile să participe în Programul Învăţare pe tot parcursul
vieţii pe teritoriul acestora;
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(g) fac tot posibilul să adopte toate măsurile adecvate pentru a elimina
obstacolele legale şi administrative în calea funcţionării adecvate a
Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii;
(h) întreprind paşii necesari pentru a se asigura că sinergiile potenţiale cu alte
programme comunitare şi instrumente financiare, precum şi cu alte
programme relevante din Statul Membru în cauză sunt obţinute la nivel
naţional.
3. Comisia, în cooperare cu Statele Membre, asigură
(a) tranziţia între acţiunile derulate în contextul programelor precedente în
domeniile educaţiei, formării şi învăţării pe tot parcursul vieţii şi acelea care
urmează să fie implementate în cadrul Programului Învăţare pe tot parcursul
vieţii;
(b) protecţia adecvată a intereselor financiare ale Comunităţilor, în special
prin introducerea de măsuri efective, proporţionale şi descurajante, controale
şi penalizări administrative;
(c) larga diseminare a informaţiei, publicităţii şi activităţilor ulterioare cu
privire la acţiunile susţinute de către Programul Învăţare pe tot parcursul
vieţii;
(d) colectarea, analiza şi procesarea datelor disponibile pentru măsurarea
rezultatelor şi efectelor programului, precum şi monitorizarea şi evaluarea
activităţilor, conform referirii din Articolul 15;
(e) diseminarea rezultatelor generaţiei anterioare de programe privind
educaţia şi formarea, precum şi ale Programului de Învăţare pe Tot Parcursul
Vieţii.
Articolul 7
Participarea unor terţe ţări
1. Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii este deschis participării:
(a) ţărilor AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu condiţiile
stipulate în Acordul SEE;
(b) ţărilor candidate care beneficiază de o strategie de pre-aderare, în
conformitate cu principiile generale şi termenii şi condiţiile generale
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menţionate în acordurile cadru cu aceste ţări pentru participarea lor în
programe comunitare;
(c) ţărilor din Balcanii de Vest, în conformitate cu prevederile care vor fi
adoptate cu aceste ţări ca urmare a încheierii de acorduri cadru privind
participarea acestora în programele comunitare;
(d) Confederaţia Elveţiană, pe baza unui accord bilateral care se va încheia cu
această ţară.
2. Activitatea-cheie 1 a programului Jean Monnet la care se face referire în
Articolul 3(3)(a) este, de asemenea, deschisă instituţiilor de învăţământ
superior din oricare altă terţă ţară.
3. Terţele ţări care participă în Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii se
supun tuturor obligaţiilor şi îndeplinesc toate sarcinile stabilite în prezenta
Decizie cu privire la Statele Membre.
Articolul 8
Cooperare internaţională
Conform Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii şi în conformitate cu
Articolul 9, Comisia poate coopera cu terţe ţări şi cu organizaţii internaţionale
competente, în special Consiliul Europei, OECD şi UNESCO.
CAPITOLUL II
Implementarea Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii
Articolul 9
Măsuri de implementare
1. Măsurile necesare pentru implementarea Programului Învăţare pe tot
parcursul vieţii în ceea ce priveşte următoarele probleme sunt adoptate de
către Comisie, în conformitate cu procedura la care se face referire în Articolul
10(2):
(a) plan anual de lucru, inclusiv priorităţi;
(b) alocări anuale şi distribuirea fondurilor între şi în cadrul sub-programelor;
(c) recomandări generale pentru implementarea sub-programelor (inclusiv
decizii privind natura acţiunilor, durata şi nivelul lor de finanţare), criterii de
selecţie şi proceduri;
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(d) propuneri ale Comisiei pentru selecţia candidaturilor de proiecte
multilaterale şi reţele aşa cum se face referire în Articolul 33(1)(b) şi (c);
(e) propuneri ale Comisiei pentru selecţia candidaturilor în cazul acţiunilor la
care se face referire în Articolul 5(1)(e), care nu sunt vizate de punctul (d) al
acestui paragraf, şi în Articolul 5(1)(f), (g) şi (h), pentru care susţinerea
propusă din partea Comunităţii depăşeşte 1 milion EUR;
(f) definirea rolurilor şi responsabilităţilor Comisiei, Statelor Membre şi
agenţiilor naţionale cu privire la procedura agenţiei naţionale, aşa cum
aceasta este stabilită în Anexă;
(g) distribuirea fondurilor între Statele Membre pentru acţiunile administrate
prin procedura agenţiei naţionale, aşa cum aceasta este stabilită în Anexă;
(h) reglementări privind asigurarea consecvenţei
Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii;

interne

în

cadrul

(i) reglementări privind monitorizarea şi evaluarea Programului Învăţare pe
tot parcursul vieţii şi a sub-programelor, precum şi cele privind diseminarea
şi transferul rezultatelor.
2. Măsurile necesare privind implementarea tuturor problemelor, altele decât
cele specificate în paragraful 1, sunt adoptate în conformitate cu procedura la
care se face referire în Articolul 10(3).
Articolul 10
Procedura Comitetului
1. Comisia este asistată de un Comitet, numit în continuare ‘Comitetul’.
2. Acolo unde se face referire la acest paragraf, se aplică Articolele 4 şi 7 ale
Deciziei 1999/468/EC, având în vedere prevederile Articolului 8.
Perioada prevăzută în Articolul 4(3) al Deciziei 1999/468/EC este de două luni.
3. Acolo unde se face referire la acest paragraf, se aplică Articolele 3 şi 7 ale
Deciziei 1999/468/EC, având în vedere prevederile Articolului 8.
4. Comitetul îşi adoptă Reguli de Procedură.
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5. Statele Membre nu pot fi reprezentate de persoane angajate sau cu
responsabilităţi operaţionale privind agenţiile naţionale la care se face referire
în Articolul 6(2)(b).
Articolul 11
Parteneri sociali
1. Atunci când Comitetul este consultat în orice problemă privind aplicarea
acestei Decizii în legătură cu educaţia şi formarea profesională, reprezentanţii
partenerilor sociali, numiţi de Comisie pe baza propunerilor din partea
partenerilor sociali europeni, pot participa la lucrările Comisiei ca observatori.
Numărul acestor observatori este egal cu numărul reprezentanţilor Statelor
Membre.
2. Aceşti observatori au dreptul de a solicita ca poziţia lor să fie consemnată în
minutele întâlnirii Comitetului.
Articolul 12
Politici orizontale
În implementarea Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii, se acordă o
atenţie deosebită asigurării că acesta contribuie integral la aplicarea politicilor
orizontale ale Comunităţii, în special prin:
(a) promovarea conştientizării importanţei diversităţii culturale şi lingvistice
în Europa, precum şi nevoii de a combate rasismul, prejudecăţile şi xenofobia;
(b) acordarea de înlesniri speciale pentru persoanele cu nevoi speciale, în
special ajutând la promovarea integrării acestora în sistemul general de
educaţie şi formare;
(c) promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei, precum şi prin contribuţia sa la
combaterea tuturor formelor de discriminare bazate pe sex, rasă sau etnie,
religie sau credinţă, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală.
Articolul 13
Consecvenţă şi complementaritate cu alte politici
1. Comisia asigură, în cooperare cu Statele Membre, consecvenţă şi
complementaritate cu Programul de lucru Educaţie şi Formare 2010 şi alte
politici, instrumente şi acţiuni comunitare relevante, în special cele în
domeniul culturii, media, tineretului, cercetării şi dezvoltării, oferirii de locuri
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de muncă, recunoaşterii calificărilor, întreprinderilor, mediului înconjurător,
TIC şi cu programul statistic al Comunităţii.
Comisia asigură, în cooperare cu Statele Membre, o relaţionare eficientă între
Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii şi programele şi acţiunile în
domeniul educaţiei şi formării derulate în cadrul instrumentelor de preaderare ale Comunităţii, precum şi al cooperării cu terţe ţări şi cu organizaţii
internaţionale competente.
2. Comisia informează cu regularitate Comitetul cu privire la alte iniţiative
comunitare relevante în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii, inclusiv în
cadrul cooperării cu terţe ţări şi cu organizaţii internaţionale.
3. În implementarea acţiunilor din cadrul Programului Învăţare pe tot
parcursul vieţii, Comisia şi Statele Membre respectă priorităţile stabilite în
recomandările integrate pentru ocuparea forţei de muncă adoptate de
Consiliu ca parte a parteneriatului de la Lisabona pentru creştere şi locuri de
muncă.
4. În parteneriat cu partenerii sociali europeni, Comisia încearcă să dezvolte o
coordonare adecvată între Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii şi
dialogul social la nivel Comunităţii, inclusiv în diferitele sectoare ale
economiei.
5. În cursul implementării Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii,
Comisia îşi asigură asistenţă adecvată din partea Centrului European pentru
Dezvoltarea Formării Vocaţionale (Cedefop) în domenii legate de competenţa
acestuia şi în conformitate cu reglementările stabilite în Regulamentul
Consiliului (EEC) 337/75 17 . Unde este cazul, Comisia îşi poate asigura, de
asemenea, susţinerea Fundaţiei Europene pentru Formare în limitele
mandatului acesteia şi în conformitate cu reglementările stabilite în
Regulamentul Consiliului (EEC) 1360/9018.
6. Comisia informează cu regularitate Comitetul Consultativ privind
Formarea Vocaţională în ceea ce priveşte progresele relevante în domeniul
educaţiei şi formării profesionale.

17

JO L 39, 13.2.1975, p. 1. Regulamentul aşa cum a fost amendat ultima dată de
Regulamentul (EC) 2051/2004 (JO L 355, 1.12.2004, p. 1).

18

JO L 131, 23.5.1990, p. 1. Regulamentul aşa cum a fost amendat ultima dată de
Regulamentul (EC) 1648/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 22).
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CAPITOLUL III
Prevederi financiare — Evaluare
Articolul 14
Finanţare
1. Pachetul financiar indicativ pentru implementarea acestei Decizii pentru o
perioadă de şapte ani, începând cu 1 ianuarie 2007, este fixat la suma de
6.970.000.000 EUR. În cadrul acestuia, sumele alocate programelor Comenius,
Erasmus, Leonardo da Vinci şi Grundtvig nu pot fi mai mici decât precizarea
de la punctul B.11 al Anexei. Aceste alocări pot fi amendate de către Comisie
în conformitate cu procedura la care se face referire în Articolul 10(2).
2. Până la 1% din alocările din Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii
poate fi utilizat pentru susţinerea participării la parteneriate, proiecte şi reţele
organizate în Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii a unor parteneri din
terţe ţări care nu participă în Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii,
conform prevederilor din Articolul 7.
3. Alocările anuale sunt autorizate de către autoritatea bugetară în limitele
cadrului financiar.
Articolul 15
Monitorizare şi evaluare
1. Comisia monitorizează şi evaluează cu regularitate Programul Învăţare pe
tot parcursul vieţii, în cooperare cu Statele Membre, în vederea atingerii
obiectivului acestuia.
2. Comisia solicită cu regularitate evaluări externe independente ale
Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii şi publică regulat statistici
privind monitorizarea evoluţiei acestuia.
3. Concluziile monitorizării şi evaluării Programului Învăţare pe tot parcursul
vieţii şi a generaţiei anterioare de programe privind educaţia şi formarea sunt
avute în vedere în implementarea Programului.
4. Statele Membre remit Comisiei, până la 30 iunie 2010 şi, respectiv, 30 iunie
2015, rapoarte asupra implementării şi impactului Programului Învăţare pe
tot parcursul vieţii.
5. Comisia remite Parlamentului European, Consiliului, Comitetului
Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor:
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(a) un raport intermediar de evaluare cu privire la aspecte calitative şi
cantitative ale implementării Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii,
inclusiv o analiză a rezultatelor obţinute, până la 31 martie 2011;
(b) o comunicare privind continuarea Programului de Învăţare pe Tot
Parcursul Vieţii, până la 31 decembrie 2011;
(c) un raport de evaluare ex post, până la 31 martie 2016.

TITLUL II
SUB-PROGRAMELE
CAPITOLUL I
Programul Comenius
Articolul 16
Acces la programul Comenius
În cadrul Programului Învăţare pe tot parcursul vietii, programul Comenius
vizează:
(a) elevi înrolaţi în învăţământul şcolar, până la nivel superior secundar;
(b) şcoli, aşa cum specifică Statele Membre;
(c) profesori şi alte categorii de personal din aceste şcoli;
(d) asociaţii, organizaţii non-profit, organizaţii
reprezentanţi ai celor implicaţi în educaţia şcolară;

neguvernamentale

şi

(e) persoane şi organisme responsabile cu organizarea şi furnizarea de
educaţie la nivel local, regional şi naţional;
(f) centre de cercetare şi organisme interesate de probleme privind învăţarea
pe tot parcursul vieţii;
(g) instituţii de învăţământ superior;
(h) organisme furnizând servicii de orientare, consiliere şi informare legate de
orice aspect al învăţării pe tot parcursul vieţii.
Articolul 17
25

Obiective ale programului Comenius
1. În completare faţă de obiectivele Programului Învăţare pe tot parcursul
vieţii conform Articolului 1, obiectivele specifice ale programului Comenius
sunt:
(a) să dezvolte, printre tineri şi personalului educaţional, cunoaşterea şi
înţelegerea diversităţii culturilor şi limbilor europene şi valoarea acesteia;
(b) să ajute tinerii să acumuleze abilităţi şi competenţe de bază necesare
dezvoltării personale, capacităţii de a obţine un loc de muncă şi cetăţeniei
europene active.
2. Obiectivele operaţionale ale programului Comenius sunt:
(a) să îmbunătăţească calitatea şi să amplifice volumul mobilităţii implicând
elevi şi personal educaţional din diferitele State Membre;
(b) să îmbunătăţească calitatea şi să mărească numărul parteneriatelor între
şcoli din diferitele State Membre, astfel încât să rezulte implicarea a cel puţin
3 milioane de elevi în activităţi educaţionale comune pe perioada
programului;
(c) să încurajeze învăţarea de limbi străine moderne;
(d) să susţină dezvoltarea de conţinut, servicii, pedagogii şi practici
inovatoare, bazate pe TIC, în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii;
(e) să îmbunătăţească calitatea şi dimensiunea europeană a formării
profesorilor;
(f) să susţină îmbunătăţirile în abordările pedagogice şi managementul şcolii.
Articolul 18
Acţiuni of the Comenius program
1. Următoarele acţiuni pot fi susţinute de către programul Comenius:
(a) mobilitatea persoanelor, conform Articolului 5(1)(a). În ceea ce priveşte
medierea sau susţinerea organizării de astfel de mobilităţi, sunt adoptate
măsurile pregătitoare necesare şi se acordă importanţă asigurării
supravegherii, consilierii şi susţinerii adecvate a persoanelor participante la
mobilităţi.
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Astfel de mobilităţi pot include:
(i) schimburi de elevi şi personal;
(ii) mobilităţi între şcoli pentru elevi şi plasamente în şcoli sau întreprinderi
pentru personalul educaţional;
(iii) participare la cursuri de formare pentru profesori şi alte categorii de
personal educaţional;
(iv) studii şi vizite pregătitoare pentru mobilităţi, parteneriate, proiecte sau
activităţi ale unei reţele;
(v) stagii de asistenţi pentru profesori şi potenţiali profesori.
(b) dezvoltarea de parteneriate, conform Articolului 5(1)(b), între:
(i) şcoli, în vederea dezvoltării de proiecte comune de învăţare pentru elevi şi
profesorii lor (‘parteneriate şcolare Comenius’);
(ii) organizaţii responsabile pentru orice aspect al educaţiei, în vederea
stimulării cooperării inter-regionale, inclusiv între regiunile aflate la graniţele
între state (‘parteneriate Comenius-Regio’);
(c) proiecte multilaterale conform Articolului 5(1)(e). Acestea pot include
proiecte care vizează:
(i) dezvoltarea, promovarea şi diseminarea de bune practice în domeniul
educaţiei, inclusiv noi metode de predare sau materiale;
(ii) dezvoltarea sau schimbul de experienţă cu privire la sistemele de
furnizare de informaţii sau orientare adaptate la specificul persoanelor care
învaţă, profesorilor şi altor categorii de personal din domeniul vizat de
programul Comenius;
(iii) dezvoltarea, promovarea şi diseminarea de noi cursuri de formare a
profesorilor sau conţinut de curs;
(d) reţele multilaterale, conform Articolului 5(1)(e). Acestea pot include reţele
care vizează:
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(i) dezvoltarea învăţământului într-o anumită disciplină sau materie, în
beneficial acestora sau al educaţiei în general;
(ii) obţinerea şi diseminarea de bune practici şi inovare relevante;
(iii) furnizarea de conţinut pentru proiecte şi parteneriate derulate de alţii;
(iv) promovarea dezvoltării de analize de nevoi şi aplicaţii practice ale
acestora în educaţia şcolară;
(e) alte iniţiative vizând promovarea obiectivelor programului Comenius,
conform Articolului 5(1)(h) (‘măsuri însoţitoare’).
2. Detaliile operaţionale ale acţiunilor la care se face referire în paragraful 1
sunt decise în conformitate cu procedura la care se face referire în Articolul
10(2).
Articolul 19
Fonduri alocate programului Comenius
Nu mai puţin de 80 % din suma alocată programului Comenius este dedicată
susţinerii mobilităţii conform referirii din Articolul 18(1)(a) şi pentru
parteneriate Comenius conform Articolului 18(1)(b).
CAPITOLUL II
Programul Erasmus
Articolul 20
Acces la Programul Erasmus
În cadrul Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii, programul Erasmus
vizează:
(a) învăţare pentru studenţi şi stagiari, în cadrul tuturor formelor de educaţie
şi formare de nivel terţiar;
(b) instituţii de învăţământ superior, aşa cum specifică Statele Membre;
(c) profesori, formatori şi alte categorii de personal din aceste instituţii;
(d) asociaţii şi reprezentanţi ai celor implicaţi în învăţământul superior,
inclusiv
asociaţii
relevante
ale
studenţilor,
universităţilor
şi
profesorilor/formatorilor;
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(e) întreprinderi, partneri sociali şi alţi reprezentanţi de pe piaţa muncii;
(f) organisme publice şi private, inclusiv organizaţii non-profit şi
neguvernamentale, responsabile de organizarea şi furnizarea de educaţie şi
formare la nivel local, regional şi naţional;
(g) centre de cercetare şi organisme interesate de probleme privind învăţarea
pe tot parcursul vieţii;
(h) organisme furnizând servicii de orientare, consiliere şi informare legate de
orice aspect al învăţării pe tot parcursul vieţii.
Articolul 21
Obiectivele programului Erasmus
1. În completare faţă de obiectivele Programului Învăţare pe tot parcursul
vieţii, conform Articolului 1, obiectivele specifice ale programului Erasmus
sunt:
(a) să susţină crearea unui Spaţiu European al Învăţământului Superior;
(b) să consolideze contribuţia învăţământului superior şi a învăţământului
profesional avansat la procesul de inovare.
2. Obiectivele operaţionale ale programului Erasmus sunt:
(a) să îmbunătăţească calitatea şi să amplifice volumul mobilităţii studenţilor
şi personalului profesoral în Europa, astfel încât să contribuie la mobilitatea,
până în 2012, a cel puţin 3 milioane de studenţi prin programul Erasmus şi
predecesoarele sale;
(b) să îmbunătăţească calitatea şi să amplifice volumul cooperării
multilaterale între instituţii de învăţământ superior în Europa;
(c) să amplifice gradul de transparenţă şi compatibilitate între calificările
obţinute în învăţământul superior şi învăţământul profesional avansat în
Europa;
(d) să îmbunătăţească calitatea şi să amplifice volumul cooperării între
instituţii de învăţământ superiorşi întreprinderi;
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(e) să faciliteze dezvoltarea de practici inovatoare în educaţia şi formarea de
nivel terţiar şi transferul acestora, inclusiv de la o ţară participantă la altele;
(f) să susţină dezvoltarea de conţinut, servicii, pedagogii şi practici inovatoare,
bazate pe TIC, în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii.
Articolul 22
Acţiuni ale programului Erasmus
1. Următoarele acţiuni pot fi susţinute de către programul Erasmus:
(a) mobilitatea persoanelor, conform Articolului 5(1)(a). Aceasta poate include:
(i) mobilitatea studenţilor în scop de studiu sau formare în Statele Membre, în
instituţii de învăţământ superior, precum şi plasamente în întreprinderi,
centre de formare, centre de cercetare sau alte organizaţii;
(ii) mobilitatea profesorilor din instituţii de învăţământ superior în scopul
predării sau formării într-o instituţie parteneră din străinătate;
(iii) mobilitatea altor categorii de personal din instituţii de învăţământ
superior şi a personalului din întreprinderi în scopul formării sau predării;
(iv) programe intensive Erasmus organizate pe bază multilaterală.
Se poate acorda susţinere şi instituţiilor de învăţământ superior de origine şi
celor gazdă sau întreprinderilor pentru acţiuni vizând asigurarea calităţii în
toate etapele reglementărilor privind mobilităţile, inclusiv cursuri
pregătitoare şi cursuri de reîmprospătare a cunoştinţelor de limbă străină.
(b) proiecte multilaterale, conform Articolului 5(1)(e), focalizate inter alia
asupra inovării, experimentării şi a schimbului de bune practici în domeniile
menţionate în obiectivele specifice şi operaţionale;
(c) reţele multilaterale, conform Articolului 5(1)(e), administrate de către
consorţii de instituţii de învăţământ superior, reprezentând o disciplină sau
un domeniu trans-disciplinar (‘reţele tematice Erasmus’) vizând dezvoltarea
de noi concepte de învăţare şi noi competenţe. Astfel de reţele pot include şi
reprezentanţi ai altor instituţii publice sau din întreprinderi sau asociaţii;
(d) alte iniţiative vizând promovarea obiectivelor programului Erasmus
conform Articolului 5(1)(h) (‘măsuri însoţitoare’).
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2. Persoanele participând la mobilităţi conform paragrafului1(a)(i) (‘studenţi
Erasmus’) trebuie să fie:
(a) studenţi în instituţii de învăţământ superior care, aflaţi cel puţin în anul 2,
petrec o perioadă de studiu într-un alt Stat Membru, în cadrul acţiunii privind
mobilitatea din cadrul programului Erasmus, indiferent dacă au primit
susţinere financiară din partea programului.
Aceste perioade sunt recunoscute integral conform acordurilor interinstituţionale între instituţia de origine şi instituţia gazdă. Instituţia gazdă nu
solicită taxe de studii acestor studenţi;
(b) studenţi din cadrul unor programe comune de Master şi implicaţi în
mobilitate;
(c) studenţi în instituţii de învăţământ superior care beneficiază de
plasamente.
3. Detaliile operaţionale ale acţiunilor stabilite în paragraful 1 sunt decise în
conformitate cu procedura la care s-a făcut referire în Articolul 10(2).
Articolul 23
Fonduri alocate programului Erasmus
Nu mai puţin de 80 % din suma alocată programului Erasmus este dedicată
susţinerii mobilităţii, conform referirii din Articolul 22(1)(a).
CAPITOLUL III
Programul Leonardo da Vinci
Articolul 24
Acces la programul Leonardo da Vinci
În cadrul Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii, programul Leonardo
da Vinci vizează:
(a) învăţarea în toate formele de învăţământ şi formare profesională, cu
excepţia celor la nivel terţiar;
(b) persoane aflate pe piaţa muncii;
(c) instituţii sau organizaţii furnizând oportunităţi de învăţare în domeniile
vizate de programul Leonardo da Vinci;
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(d) profesori, formatori şi alte categorii de personal în astfel de instituţii sau
organizaţii;
(e) asociaţii şi reprezentanţi ai celor implicaţi în învăţământ şi formare
profesională, inclusiv asociaţii de stagiari, părinţi şi profesori;
(f) întreprinderi, partneri sociali şi alţi reprezentanţi de pe piaţa muncii,
inclusiv camere de comerţ şi alte organizaţii profesionale;
(g) organisme care furnizează servicii de orientare, consiliere şi informare
referitoare la orice aspect al învăţării pe tot parcursul vieţii;
(h) persoane şi organisme responsabile pentru sisteme şi politici vizând orice
aspect al învăţământului şi formării profesionale la nivel local, regional şi
naţional;
(i) centre de cercetare şi organisme interesate de probleme privind învăţarea
pe tot parcursul vieţii;
(j) instituţii de învăţământ superior;
(k) organizaţii non-profit, organisme bazate pe voluntariat, organizaţii
neguvernamentale.
Articolul 25
Obiectivele programului Leonardo da Vinci
1. În completare faţă de obiectivele Programului Învăţare pe tot parcursul
vieţii conform Articolului 1, obiectivele specifice ale programului Leonardo
da Vinci sunt:
(a) să susţină participanţii la activităţi de formare şi formare continuă în
obţinerea şi utilizarea cunoştinţelor, abilităţilor şi calificărilor care facilitează
dezvoltarea personală, capacitatea de a găsi un loc de muncă şi participarea
pe piaţa europeană a muncii;
(b) să susţină îmbunătăţiri privind calitatea şi inovarea în cadrul sistemelor,
instituţiilor şi practicilor din învăţământul şi formarea profesională;
(c) să mărească atractivitatea învăţământului şi formării profesionale şi
mobilităţii pentru angajatori şi persoane, şi să faciliteze mobilitatea stagiarilor
aflaţi în câmpul muncii.
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2. Obiectivele operaţionale ale programului Leonardo da Vinci sunt:
(a) să îmbunătăţească calitatea şi să amplifice volumul mobilităţii în Europa a
persoanelor implicate în învăţământul şi formarea profesională iniţială şi în
formarea continuă, astfel încât să mărească numărul plasamentelor în
întreprinderi până la cel puţin 80.000 pe an, până la sfârşitul programului
Învăţare pe tot parcursul vieţii;
(b) să îmbunătăţească calitatea şi să amplifice volumul cooperării între
instituţii sau organizaţii furnizând oportunităţi de învăţare, întreprinderi,
partneri sociali şi alte organisme relevante în întreaga Europă;
(c) să faciliteze dezvoltarea de practici inovatoare în domeniul învăţământului
şi formării profesionale, cu excepţia celor la nivel terţiar, precum şi transferul
acestora, inclusiv inclusiv de la o ţară participantă la altele;
(d) să îmbunătăţească transparenţa şi recunoaşterea calificărilor şi
competenţelor, inclusiv a celor obţinute prin învăţare non-formală şi
informală;
(e) să încurajeze învăţarea limbilor străine moderne;
(f) să susţină dezvoltarea de conţinut, servicii, pedagogii şi practici inovatoare,
bazate pe TIC, în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii.
Articolul 26
Acţiuni ale programului Leonardo da Vinci
1. Următoarele acţiuni pot fi susţinute de către programul Leonardo da
Vinci:
(a) mobilitatea persoanelor, conform Articolului 5(1)(a). În ceea ce priveşte
reglementarea sau susţinerea organizării acestui tip de mobilităţi, sunt
adoptate măsurile pregătitoare necesare, inclusiv pregătire lingvistică, şi se
acordă atenţie asigurării de supervizare şi susţinere adecvată pentru
persoanele participante la mobilitate. Această mobilitate poate include:
(i) plasamente transnaţionale în întreprinderi sau în instituţii de formare;
(ii) plasamente şi schimburi vizând dezvoltarea profesională continuă a
formatorilor şi consilierilor de orientare, precum şi a persoanelor responsabile
de formule de formare, ca şi de planificarea formării şi orientarea în carieră
din cadrul întreprinderilor;
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(b) parteneriate, conform Articolului 5(1)(b), focalizate asupra unor teme de
interes comun pentru organizaţiile participante;
(c) proiecte multilaterale, conform Articolului 5(1)(c), în special acelea vizând
âmbunătăţirea sistemelor de formare prin focalizarea asupra transferului de
inovare implicând adaptarea lingvistică, culturală şi legislativă la nevoile
naţionale a unor produse şi procese inovatoare, dezvoltate în diferite contexte;
(d) proiecte multilaterale, conform Articolului 5(1)(e), vizând îmbunătăţirea
sistemelor de formare, prin focalizarea asupra dezvoltării de inovare şi bune
practici;
(e) reţele tematice de experţi şi organizaţii, conform referirii din Articolul
5(1)(e), implicate în probleme specifice din domeniul învăţământului şi
formării profesionale;
(f) alte iniţiative vizând promovarea obiectivelor programului Leonardo da
Vinci, conform Articolului 5(1)(h) (‘măsuri însoţitoare’).
2. Detaliile operaţionale ale acestor acţiuni sunt decise în conformitate cu
procedura la care s-a făcut referire în Articolul10(2).
Articolul 27
Fonduri alocate programului Leonardo da Vinci
Nu mai puţin de 60 % din suma alocată programului Leonardo da
Vinci este dedicată susţinerii mobilităţii şi parteneriatelor, conform
Articolului 26(1)(a) şi (b).
CAPITOLUL IV
Programul Grundtvig
Articolul 28
Acces la Programul Grundtvig
În cadrul Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii, programul Grundtvig
vizează:
(a) persoane care învaţă în domeniul educaţiei adulţilor;
(b) instituţii sau organizaţii furnizând oportunităţi de învăţare în domeniul
educaţiei adulţilor;
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(c) formatori şi alte categorii de personal în cadrul acestor instituţii sau
organizaţii;
(d) instituţii implicate în formarea iniţială sau continuă a personalului din
domeniul educaţiei adulţilor;
(e) asociaţii şi reprezentanţi ai celor implicaţi în educaţia adulţilor, inclusiv
asociaţii ale celor care învaţă si ale formatorilor;
(f) organisme care furnizează servicii de orientare, consiliere şi informare
referitoare la orice aspect al învăţării pe tot parcursul vieţii;
(g) persoane şi organisme cu responsabilităţi privind sistemele şi politici
referitoare la orice aspect al educaţiei adulţilor la nivel local, regional şi
naţional;
(h) centre de cercetare şi organisme preocupate de subiecte privind învăţarea
pe tot parcursul vieţii;
(i) întreprinderi;
(j) organizaţii non-profit, organisme bazate pe voluntariat, organizaţii
neguvernamentale;
(k) instituţii de învăţământ superior.
Articolul 29
Obiectivele programului Grundtvig
1. În completare faţă de obiectivele Programului Învăţare pe tot parcursul
vieţii conform Articolului 1, obiectivele specifice ale Programului Grundtvig
sunt:
(a) să răspundă provocării educaţionale ale îmbătrânirii populaţiei în Europa;
(b) să ajute la furnizarea de căi pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi
competenţelor adulţilor.
2. Obiectivele operaţionale ale programului Grundtvig sunt:
(a) să îmbunătăţească calitatea şi accesibilitatea mobilităţii europene a
persoanelor implicate în educaţia adulţilor şi să amplifice volumul acesteia,
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astfel încât să susţină mobilitatea a cel puţin 7.000 de persoane pe an până în
2013;
(b) să îmbunătăţească calitatea şi să amplifice volumul cooperării între
organizaţiile implicate în educaţia adulţilor în întreaga Europă;
(c) să susţină persoane facând parte din grupuri sociale vulnerabile şi în
contexte sociale marginale, în special persoane în vârstă şi persoane care au
părăsit sistemul educaţional fără calificări de bază, pentru a le oferi
oportunităţi alternative de acces la educaţia adulţilor;
(d) să faciliteze dezvoltarea de practice inovatoare în educaţia adulţilor şi
transferul acestora, inclusiv de la o ţară participantă la altele;
(e) să susţină dezvoltarea de conţinut, servicii, pedagogii şi practici inovatoare,
bazate pe TIC, în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii;
(f) să îmbunătăţească abordările pedagogice şi managementul organizaţiilor
implicate în educaţia adulţilor.
Articolul 30
Acţiuni ale programului Grundtvig
1. Următoarele acţiuni pot fi susţinute de către programul Grundtvig:
(a) mobilitatea persoanelor, conform Articolului 5(1)(a). În ceea ce priveşte
reglementarea sau susţinerea organizării acestui tip de mobilităţi, sunt
adoptate măsurile pregătitoare necesare şi se acordă atenţie asigurării de
supervizare şi susţinere adecvată pentru persoanele participante la mobilitate.
Această mobilitate poate include vizite, stagii şi schimburi pentru
participanţii la educaţia adulţilor, formală şi non-formală, inclusiv formare şi
dezvoltare profesională pentru personalul din domeniul educaţiei adulţilor,
în special în sinergie cu parteneriatele şi proiectele;
(b) parteneriate, conform Articolului 5(1)(b), denumite ‘parteneriate pentru
învăţare Grundtvig’, focalizându-se asupra unor teme de interes comun
pentru organizaţiile participante;
(c) proiecte multilaterale, conform Articolul 5(1)(e), vizând îmbunătăţirea
sistemelor de educaţia adulţilor, prin dezvoltarea şi transferul de inovare şi
bune practici;
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(d) reţele tematice de experţi şi organizaţii, conform referirii din Articolul
5(1)(e), denumite ‘reţele Grundtvig’, preocupate în special de:
(i) dezvoltarea educaţia adulţilor privind anumite discipline, materii sau
aspecte manageriale;
(ii) identificarea, îmbunătăţirea şi diseminarea de bune practice şi inovare
relevante;
(iii) furnizarea de conţinut pentru proiecte şi parteneriate derulate de alţii,
precum şi facilitarea interactivităţii între astfel de proiecte şi parteneriate;
(iv) promovarea dezvoltării de analize de nevoi şi asigurare a calităţii în
educaţia adulţilor;
(e) alte iniţiative vizând promovarea obiectivelor programului Grundtvig,
conform Articolul 5(1)(h) (‘măsuri însoţitoare’).
2. Detaliile operaţionale ale acestor acţiuni sunt decise în conformitate cu
procedura la care s-a făcut referire în Articolul 10(2).
Articolul 31
Fonduri alocate programului Grundtvig
Nu mai puţin de 55 % din suma alocată programului Grundtvig este dedicată
susţinerii mobilităţii şi parteneriatelor conform Articolului 30(1)(a) şi (b).
CAPITOLUL V
Programul transversal
Articolul 32
Obiectivele programului transversal
1. În completare faţă de obiectivele Programului Învăţare pe tot parcursul
vieţii conform Articolului 1, obiectivele specifice ale Programului transversal
sunt:
(a) să promoveze cooperarea europeană în domenii vizând două sau mai
multe sub-programe sectoriale;
(b) să promoveze calitatea şi transparenţa sistemelor de educaţie şi formare
ale Statelor Membre.
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2. Obiectivele operaţionale ale programului transversal sunt:
(a) să susţină dezvoltarea de politici şi cooperarea la nivel European în
domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii, cu precădere în contextual
procesului Lisabona şi Programului de Lucru Educaţie şi Formare 2010,
precum şi ale proceselor Bologna şi Copenhaga şi succesoarelor acestora;
(b) să asigure un flux adecvat de date comparabile, statistici şi analize care să
sprijine dezvoltarea de politici în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii, să
monitorizeze evoluţia către obiective şi ţinte în domeniul învăţării pe tot
parcursul vieţii, şi să identifice zone care merită o atenţie deosebite;
(c) să promoveze învăţarea limbilor străine şi să susţină diversitatea
lingvistică în Statele Membre;
(d) să susţină dezvoltarea de conţinut, servicii, pedagogii şi practici
inovatoare, bazate pe TIC, în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii.
(e) să asigure faptul că rezultatele Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii
sunt recunoscute, demonstrate şi implementate pe scară largă, într-un mod
adcvat;
Articolul 33
Acţiuni ale programului transversal
1. Următoarele acţiuni pot fi susţinute de către activitatea-cheie vizând
cooperarea în privinţa politicilor şi inovarea în domeniul învăţării pe tot
parcursul vieţii, conform Articolului 3(2)(a):
(a) mobilităţi individuale, conform Articolului 5(1)(a), inclusiv vizite de studio
pentru experţi şi oficiali desemnaţi de către autorităţile naţionale, regionale şi
locale, pentru directori de instituţii de educaţie şi formare şi de servicii de
orientare şi acreditare a experienţei, precum şi pentru partenerii sociali;
(b) proiecte multilaterale, conform Articolul 5(1)(e), vizând pregătirea şi
testarea unor propuneri de politici dezvoltate la nivelul Comunităţii, precum
şi inovare în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii;
(c) reţele multilaterale, conform Articolului 5(1)(e), de experţi şi/sau instituţii
privind probleme comune în domeniul politicilor. Astfel de reţele pot include:
(i) reţele tematice vizând probleme legate de conţinutul învăţării pe tot
parcursul vieţii sau de metodologii şi politici în domeniul învăţării pe tot
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parcursul vieţii. Astfel de reţele pot observa, identifica, analiza şi face schimb
de bune practici şi inovare, şi pot face propuneri privind mai buna şi mai
larga utilizare a astfel de practici în Statele Membre;
(ii) forumuri privind probleme strategice în domeniul învăţării pe tot
parcursul vieţii;
(d) observare şi analiza politicilor şi sistemelor în domeniul învăţării pe tot
parcursul vieţii, conform Articolului 5(1)(f), ceea ce poate include:
(i) studii şi cercetări comparative;
(ii) dezvoltarea de indicatori şi cercetări statistice, inclusiv susţinere pentru
cercetare în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii în cooperare cu Eurostat;
(iii) susţinere pentru funcţionarea reţelei Eurydice şi finanţare a Unităţii
Europene Eurydice creată de către Comisie;
(e) acţiuni vizând susţinerea transparenţa şi recunoaşterea calificărilor şi
competenţelor, inclusiv a celor obţinute prin învăţare non-formală şi
informală, informare şi orientare privind mobilitatea în scop de învăţare şi
cooperarea în domeniul asigurării calităţii, conform Articolului 5(1)(f), ceea ce
poate include:
(i) reţele de organizaţii care facilitează mobilitatea şi recunoaşterea, cum ar fi
Euroguidance şi Centrele de Informare privind Recunoaşterea Academică
Naţională (NARIC);
(ii) susţinere pentru servicii transnaţionale online, cum ar fi Ploteus;
(iii) activităţi conform iniţiativei Europass în conformitate cu Decizia
2241/2004/EC;
(f) alte iniţiative, conform Articolului 5(1)(h) (măsuri însoţitoare), inclusiv
activităţi de învăţare în grupuri de apartenenţă, vizând promovarea
obiectivelor activităţii-cheie la care se face referire în Articolul 3(2)(a).
2. Următoarele acţiuni, care vizează nevoi de predare şi învăţare afectând
domeniul a mai mult de un sub-program, pot fi susţinute de către activitateacheie privind învăţarea limbilor străine, conform referirii din Articolul 3(2)(b):
(a) proiecte multilaterale, conform Articolului 5(1)(e), vizând, inter alia:
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(i) dezvoltarea de noi materiale de învăţare a limbilor străine, inclusiv cursuri
online, şi instrumente pentru testarea cunoştinţelor de limbi străine;
(ii) dezvoltarea de instrumente şi cursuri pentru formarea profesorilor,
formatorilor şi a altor categorii de personal din domeniul predării limbilor
străine;
(b) reţele multilaterale, conform Articolului 5(1)(e), în domeniul învăţării
limbilor străine şi diversităţii lingvistice;
(c) alte iniţiative adecvate obiectivelor Programului Învăţare pe Tot Parcursul
Vieţii, conform Articolului 5(1)(h), inclusiv activităţi care să facă învăţarea
limbilor străine mai atractivă pentru persoane care vor să înveţe, prin mass
media şi/sau marketing, publicitate şi campanii de informare, precum şi prin
conferinţe, studii, şi dezvoltarea de indicatori statistici în domeniul învăţării
limbilor străine şi a diversităţii lingvistice.
3. Următoarele acţiuni, vizând nevoi de predare şi învăţare afectând mai mult
de un sub-program, pot fi susţinute de către activitatea-cheie privind TIC,
conform referirii din Articolul 3(2)(c):
(a) proiecte multilaterale, conform Articolului 5(1)(e), vizând dezvoltarea şi
distribuirea, după caz, de metode, conţinuturi, servicii şi medii inovatoare;
(b) reţele multilaterale conform Articolul 5(1)(e), vizând împărtăşirea şi
schimbul de cunoştinţe, experienţă şi bune practici;
(c) alte acţiuni vizând îmbunătăţirea politicii şi practicii în domeniul învăţării
pe tot parcursul vieţii, conform descrierii din Articolul 5(1)(f), care pot include
mecanisme de evaluare, observare, benchmarking, îmbunătăţire a calităţii şi
analiza tendinţelor în ceea ce priveşte tehnologia şi pedagogia.
4. Următoarele acţiuni pot fi susţinute de către activitatea-cheie privind
diseminarea, conform Articolului 3(2)(d):
(a) proiecte unilaterale şi naţionale, conform Articolului 5(1) (d);
(b) proiecte multilaterale, conform Articolului 5(1)(e), vizând inter alia:
(i) susţinerea şi implementarea de produse şi procese inovatoare;
(ii) stimularea cooperării între proiecte din acelaşi domeniu;
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(iii) dezvoltarea de bune practici privind metodele de diseminare;
(c) crearea de materiale de referinţă, conform Articolului 5(1)(f), ceea ce poate
include colectarea de date statistice relevante şi studii în domeniul diseminării,
exploatarea rezultatelor şi schimbul de bune practici.
CAPITOLUL VI
Programul Jean Monnet
Articolul 34
Acces la programul Jean Monnet
În cadrul Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii, programul Jean
Monnet vizează:
(a) studenţi şi cercetători în domeniul integrării europene, în toate formele de
învăţământ superior, în interiorul şi în exteriorul Comunităţii;
(b) instituţii de învăţământ superior în interiorul şi în exteriorul Comunităţii,
recunoscute în ţările respective;
(c) profesori şi alte categorii de personal din astfel de instituţii;
(d) asociaţii şi reprezentanţi of those involved în educaţia şi formare, în
interiorul şi în exteriorul Comunităţii;
(e) organisme publice şi private responsabile de organizarea şi furnizarea de
educaţie şi formare la nivel local, regional şi naţional;
(f) centre de cercetare şi organisme interesate de probleme privind integrarea
europeană, în interiorul şi în exteriorul Comunităţii.
Articolul 35
Obiectivele programului Jean Monnet
1. În completare faţă de obiectivele Programului Învăţare pe tot parcursul
vieţii conform Articolului 1, obiectivele specifice ale Programului Jean
Monnet sunt:
(a) să stimuleze activităţi de predare, cercetare şi reflecţie în domeniul
studiilor privind integrarea europeană;
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(b) să susţină funcţionarea unei game adecvate de instituţii şi asociaţii
focalizându-se asupra unor probleme vizând integrarea europeană şi educaţia
şi formarea într-o perspectivă europeană.
2. Obiectivele operaţionale ale programului Jean Monnet sunt:
(a) să stimuleze excelenţa privind predarea, cercetarea şi reflecţia în domeniul
integrării europene, în instituţii de învăţământ superior, în interiorul şi în
exteriorul Comunităţii;
(b) să îmbunătăţească cunoaşterea şi conştientizarea specialiştilor din sectorul
academic şi a cetăţenilor europeni în general cu privire la probleme legate de
integrarea europeană;
(c) să susţină importante instituţii europene care se ocupă de probleme legate
de integrarea europeană;
(d) să susţină funcţionarea unor instituţii şi asociaţii europene de înaltă
calitate, active în domeniile educaţiei şi formării.
Articolul 36
Acţiuni ale programului Jean Monnet
1. Următoarele acţiuni pot fi susţinute de către activitatea-cheie la care se face
referire în Articolul 3(3)(a):
(a) proiecte unilaterale şi naţionale, conform Articolului 5(1)(d), care pot
include:
(i) Catedre Jean Monnet, centre de excelenţă şi module de predare;
(ii) asociaţii ale profesorilor, altor categorii de personal care predau în
învăţământul superior şi cercetătorilor specializându-se în domeniul studiilor
privind integrarea europeană;
(iii) susţinere pentru tineri cercetători specializându-se în domeniul studiilor
privind integrarea europeană;

(iv) activităţi de informare şi cercetare legate de Comunitate, în scopul
promovării dezbaterii, reflecţiei şi cunoaşterii cu privire la procesul de
integrare europeană;
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(b) proiecte multilaterale şi reţele, conform Articolului 5 (1)(e), care pot
include susţinere pentru crearea de grupuri multilaterale de cercetare în
domeniul integrării europene.
2. Finanţări de funcţionare, conform Articolului 5(1)(g), care să susţină unele
costuri operaţionale şi administrative ale următoarelor instituţii urmărind un
scop de interes European, pot fi acordate de către activitatea-cheie la care se
face referire în Articolul 3(3)(b):
(a) Colegiul Europa (campusurile Bruges şi Natolin);
(b) Institutul Universitar European, Florenţa;
(c) Institutul European pentru Administraţie Publică, Maastricht;
(d) Academia de Drept European, Trier;
(e) Agenţia Europeană pentru Dezvoltare în domeniul educaţiei pentru
persoanele cu nevoi speciale, Middelfart;
(f) Centrul Internaţional pentru Formare Europeană (CIFE), Nisa.
3. Prin activitatea-cheie la care se face referire în Articolul 3(3)(c), se pot
acorda finanţări de funcţionare, conform Articolului 5(1)(g), care să susţină
unele costuri operaţionale şi administrative ale unor instituţii sau asociaţii
europene, active în domeniul educaţiei şi formării.
4. Finanţările pot fi acordate anual sau printr-un sistem de reînnoire în cadrul
unui acord cadru de parteneriat încheiat cu Comisia.
Articolul 37
Fonduri alocate programului Jean Monnet
Nu mai puţin de 16 % din suma alocată programului Jean Monnet este
dedicată susţinerii activităţii-cheie la care se face referire în Articolul 3(3)(a),
nu mai puţin de 65 % pentru activitatea-cheie la care se face referire în
Articolul 3(3)(b) şi nu mai puţin de 19 % pentru activitatea-cheie la care se
face referire în Articolul 3(3)(c).

TITLE III
PREVEDERI TRANZITORII ŞI FINALE
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Articolul 38
Prevedere tranzitorie
1. Acţiunile iniţiate pe sau înainte de 31 decembrie 2006 în baza Deciziei
1999/382/EC, Deciziei. 253/2000/EC, Deciziei 2318/2003/EC, Deciziei
791/2004/EC sau Deciziei 2241/2004/EC, sunt administrate în conformitate cu
prevederile respectivelor Decizii, cu excepţia faptului că comitetele instituite
prin acele Decizii sunt înlocuite de către comitetul instituit prin Articolul 10 al
prezentei Decizii.
2. Aşa cum se prevede în Articolul 18 al Regulamentului (EC, Euratom)
1605/2002, alocările corespunzătoare veniturilor atribuite rezultând din
returnarea sumelor plătite eronat în temeiul Deciziei 1999/382/EC, Deciziei
253/2000/EC, Deciziei 2318/2003/EC, Deciziei 791/2004/EC sau Deciziei
2241/2004/EC pot fi făcute disponibile pentru Programul Învăţare pe tot
parcursul vieţii.
Articolul 39
Intrarea în vigoare
Această Decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de după publicarea sa în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Adoptată la Strasbourg, 15 noiembrie 2006.
Pentru Parlamentul European
Preşedintele
J. BORRELL FONTELLES
Pentru Consiliu
Preşedintele
P. LEHTOMÄKI

ANEXĂ
PREVEDERI ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIARE
A. Prevederi administrative
Procedurile pentru propunerea şi selecţia acţiunilor din cadrul Programului
de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii sunt următoarele:
1. Procedura Agenţiei Naţionale
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1.1. Procedura 1
Următoarele acţiuni, pentru care deciziile de selecţie sunt luate de agenţiile
naţionale competente, sunt administrate conform ‘Procedurii 1 a Agenţiei
Naţionale’:
(a) mobilitatea persoanelor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii, conform
Articolului 5(1)(a);
(b) parteneriate bilaterale şi multilaterale, conform Articolului 5(1)(b);
(c) proiecte unilaterale şi naţionale, conform Articolului 5(1)(d), atunci când
acestea sunt finanţate conform Articolului 33(4)(a).
Solicitările de susţinere financiară avansate în cadrul acestor acţiuni sunt
direcţionate către agenţiile naţionale competente desemnate de către Statele
Membre în conformitate cu Articolul 6(2)(b). Agenţiile Naţionale efectuează
selecţia şi alocă susţinere financiară candidaţilor selecţionaţi în conformitate
cu recomandările generale care vor fi stabilite conform Articolului 9(1)(c).
Agenţiile Naţionale distribuie finanţări beneficiarilor din respectivele State
Membre. Fiecare partener dintr-un parteneriat bilateral sau multilateral
primeşte finanţare de la agenţia sa naţională.
1.2. Procedura 2
Următoarele acţiuni, pentru care deciziile de selecţie sunt luate de către
Comisie, dar procedurile de evaluare şi contractare sunt luate de către
agenţiile naţionale competente, sunt administrate conform ‘Procedurii 2 a
Agenţiei Naţionale’:
— proiecte multilaterale, conform Articolului 5(1)(c).
Solicitările de susţinere financiară avansate în cadrul acestei acţiuni sunt
direcţionate către agenţia naţională desemnată de către Statul Membru a
coordonatorului proiectului, în conformitate cu Articolul 6(2)(b). Agenţia
naţională a Statului Membru a coordonatorului proiectului efectuează
evaluarea candidaturilor şi avansează Comisiei o listă a candidaturilor
propuse spre acceptare. Comisia decide asupra listei propuse, după care
agenţia naţională alocă susţinerea financiară adecvată candidaţilor selectaţi în
conformitate cu recomandările generale care vor fi stabilite conform
Articolului 9(1)(c).
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Înaintea avansării listei către Comisie, agenţia naţională a ţării în care
proiectul este coordonat se consultă cu agenţiile din ţările partenerilor din
proiect. Agenţiile Naţionale distribuie finanţări coordonatorilor de proiect din
propriul lor Stat Membru, aceştia fiind responsabili de distribuirea fondurilor
către partenerii implicaţi în proiect.
2. Procedura Comisiei
Următoarele acţiuni, în care propunerile de proiecte sunt avansate Comisiei şi
deciziile de selecţie sunt luate de către Comisie, sunt administrate prin
‘procedura Comisiei’:
(a) proiecte unilaterale şi naţionale, conform Articolului 5(1)(d), cu excepţia
celor finanţate conform Articolul 33(4)(a);
(b) proiectele multilaterale şi reţelele, conform Articolului 5(1)(e);
(c) observarea şi analiza politicilor şi sistemelor în domeniul învăţării pe tot
parcursul vieţii, crearea de materiale de referinţă, inclusiv cercetări, statistici,
analize şi indicatori, precum şi acţiuni vizând susţinerea transparenţei şi
recunoaşterii calificărilor şi cunoştinţelor anterioare, conform Articolului
5(1)(f);
(d) finanţări de funcţionare, conform Articolului 5(1)(g);
(e) alte iniţiative vizând promovarea obiectivelor Programului Învăţare pe tot
parcursul vieţii, conform referirii din Articolul 5(1)(h) (‘măsuri însoţitoare’).
Solicitările de susţinere financiară avansate în cadrul acestor acţiuni sunt
direcţionate către Comisie, care efectuează selecţia şi alocă susţinere
financiară candidaţilor selectaţi în conformitate cu recomandările generale
care vor fi stabilite conform Articolului 9(1)(c).
B. Prevederi financiare
Comisia se asigură că cerinţele financiare şi administrative faţă de beneficiarii
finanţărilor acordate în cadrul Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii
sunt proporţionale cu cuantumul finanţării. În mod special, Comisia se
asigură că regulamentele financiare, precum şi cerinţele privind candidatura
şi raportarea pentru mobilităţi individuale şi parteneriate sunt accesibile şi
suficient de simple astfel încât acestea să nu restricţioneze accesul persoanelor
mai puţin avantajate şi al instituţiilor sau organizaţiilor care lucrează cu ele.
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În mod special, Comisia furnizează Agenţiilor Naţionale criterii pe care
acestea să le aibă în vedere cu privire la procedurile de selecţie şi acordare a
finanţărilor, ca şi proceduri de contractare şi plată/audit pentru fondurile pe
care le administrează. Aceste criterii au în vedere mărimea finanţărilor şi,
acolo unde acestea sunt mai mici de 25.000 EUR, prevăd sisteme simplificate
în toate stadiile cu privire la candidaţi şi beneficiari. Ele permit Agenţiilor
Naţionale să determine şi să limiteze detaliile solicitate candidaţilor şi să
elaboreze contracte, în urma atribuirii unei finanţări, într-o manieră
simplificată, prevăzând doar elementele următoare:
— părţile contractante,
— durata contractului, constituind perioada de eligibilitate pentru cheltuieli,
— cuantumul maxim al finanţării acordate,
— o descriere sumară a acţiunii implicate,
— cerinţe privind raportarea şi accesul pentru audit.
De asemenea, aceste criterii îndrituiesc Agenţiile Naţionale să permită cofinanţarea în natură din partea beneficiarilor. Aceste contribuţii trebuie să fie
verificabile, dar nu trebuie să formeze obiectul unei evaluări financiare.
1. Acţiuni administrate prin procedura agenţiei naţionale
1.1. Fondurile Comunităţii care urmează să asigure susţinere financiară prin
acţiunile administrate prin procedura agenţiei naţionale în conformitate cu
secţiunea A punctul 1.1 al acestei Anexe, vor fi alocate între Statele Membre în
conformitate cu formule determinate de către Comisie conform Articolului
10(2), care pot include următoarele elemente:
(a) o sumă minimă alocată fiecărui Stat Membru, determinată în conformitate
cu disponibilul bugetar pentru acţiunea respectivă;
(b) restul rămas va fi alocat diferitelor State Membre în funcţie de:
(i) numărul total, în fiecare Stat Membru, de:
— elevi şi profesori din sistemul de educaţie şcolară, pentru acţiunile privind
parteneriate şcolare şi mobilitate din cadrul programului Comenius, aşa cum
sunt stabilite acestea în Articolul 18(1)(a) şi (b),
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— studenţi şi/sau absolvenţi din sistemul de învăţământ superior , pentru
acţiunile privind mobilitatea studenţilor şi programe intensive din cadrul
programului Erasmus, aşa cum sunt stabilite acestea în Articolul 22(1)(a)(i) şi
(iv),
— profesori în instituţii de învăţământ superior, pentru acţiunile privind
mobilitatea profesorilor şi a altor categorii de personal din cadrul
programului Erasmus, aşa cum sunt stabilite acestea în Articolul 22(1)(a)(ii) şi
(iii),
— populaţia totală şi procentul de persoane cu vârsta între 15-35 din aceasta
pentru acţiunile privind mobilitate, parteneriate şi proiecte multilaterale din
cadrul programului Leonardo da Vinci, aşa cum sunt stabilite acestea în
Articolul 26(1)(a), (b) şi (c),
— adulţi, pentru acţiunile privind mobilitate şi parteneriate din cadrul
programului Grundtvig, aşa cum sunt stabilite acestea în Articolul 30(1)(a) şi
(b);
(ii) diferenţele de costuri ale vieţii între Statele Membre;
(iii) distanţa între capitalele Statelor Membre;
(iv) nivelul cererii şi/sau absorbţiei pentru acţiunea în cauză în fiecare Stat
Membru.
1.2. Aceste formule trebuie să fie, pe cât posibil, neutre faţă de diferitele
sisteme de educaţie şi formare ale Statelor Membre.
1.3. Fondurile Comunităţii astfel distribuite sunt administrate de către
Agenţiile Naţionale menţionate în Articolul 6(2)(b).
1.4. Comisia, în cooperare cu Statele Membre, ia toate măsurile necesare
pentru a încuraja o participare echilibrată la nivel comunitar, naţional şi, acolo
unde este cazul, regional, precum şi, acolo unde este cazul, între diferitele
domenii de studiu. Proporţia alocată acestor măsuri nu trebuie să depăşească
5 % din alocările anuale pentru finanţarea fiecărei acţiuni în cauză.
2. Desemnarea beneficiarilor
Instituţiile enumerate în Articolul 36(2) ale acestei Decizii sunt desemnaţi
beneficiari de finanţări în Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii, în
conformitate cu Articolul 168 al Regulamentului (EC, Euratom) 2342/2002.
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Unităţile naţionale ale reţelei NARIC, reţeaua Eurydice, reţeaua Euroguidance,
Serviciile Naţionale de Susţinere pentru Acţiunea eTwinning şi Centrele
Naţionale Europass funcţionează ca instrumente de implementare ale
programului la nivel naţional, în conformitate cu prevederile Articolului
54(2)(c) al Regulamentului (EC, Euratom) 1605/2002 şi ale Articolul 38 al
Regulamentului (EC, Euratom) 2342/2002.
3. Tipuri de beneficiari
În conformitate cu Articolul 114(1) al Regulamentului (EC, Euratom)
1605/2002, pot fi acordate finanţări persoanelor juridice sau persoanelor fizice.
În cazul persoanelor fizice, acestea pot lua forma burselor.
4. Finanţări forfetare, baremuri de costuri unitare şi premii
Finanţări forfetare şi/sau baremuri de costuri unitare, conform prevederilor
din Articolul 181(1) al Regulamentului (EC, Euratom) 2342/2002, pot fi
utilizate în cazul acţiunilor la care se face referire în Articolul 5.
Finanţări forfetare pot fi folosite până la un maximum de 25.000 EUR pentru o
finanţare. Acestea pot fi combinate până la un maximum de 100.000 EUR
şi/sau utilizate împreună cu o formulă de baremuri de costuri unitare.
Comisia poate decide acordarea de premii cu privire la activităţi derulate în
cadrul Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii.
5. Achiziţii
Acolo unde implementarea unor acţiuni susţinute prin Programul Învăţare pe
tot parcursul vieţii presupune ca beneficiarul să recurgă la proceduri de
achiziţii, se aplică procedurile pentru contracte cu valoare mică stabilite în
Articolul 129 al Regulamentului (EC, Euratom) 2342/2002.
6. Acorduri de parteneriat
Acolo unde acţiuni din cadrul Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii
sunt susţinute prin finanţări pentru parteneriate cadru, în temeiul Articolului
163 al Regulamentului (EC, Euratom) 2342/2002, astfel de parteneriate pot fi
selectate şi finanţate pentru o perioadă de patru ani, aplicându-se o procedură
de reînnoire simplificată.
7. Instituţii publice sau organizaţii furnizând oportunităţi de învăţare
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Toate şcolile şi instituţiile de învăţământ superior specificate de către Statele
Membre, precum şi toate instituţiile sau organizaţiile furnizând oportunităţi
de învăţare care primit peste 50 % din veniturile lor din surse publice în
ultimii doi ani sau care sunt controlate de către organisme publice sau
reprezentanţi ai acestora, sunt tratate de către Comisie ca având capacitatea
financiară, profesională şi administrativă necesară, precum şi stabilitatea
financiară necesară, de a derula proiecte în cadrul Programului Învăţare pe tot
parcursul vieţii; nu li se vor solicita documente suplimentare pentru a
demonstra aceasta. Astfel de instituţii sau organizaţii pot fi exceptate de la
cerinţele de audit conform Articolului 173(4) al Regulamentului (EC, Euratom)
2342/2002.
8. Organisme urmărind un obiectiv de interes general european
Acolo unde se acordă finanţări de funcţionare prin Programul Învăţare pe tot
parcursul vieţii pentru organisme urmărind un obiectiv de interes general
european, conform definiţiei din Articolul 162 al Regulamentului (EC,
Euratom) 2342/2002, acestea nu sunt supuse principiului descreşterii graduale,
în caz de reînnoire, în conformitate cu Articolul 113(2) al Regulamentului (EC,
Euratom) 1605/2002.
9. Competenţele şi calificările profesionale ale candidaţilor
Comisia poate decide, în conformitate cu Articolul 176(2) al Regulamentului
(EC, Euratom) 2342/2002, că anumite categorii de beneficiari au competenţele
şi calificările profesionale necesare pentru a derula acţiunea sau programul de
lucru propus.
10. Participarea unor parteneri din terţe ţări
Parteneri din terţe ţări pot participa în proiecte multilaterale, reţele sau
parteneriate conform Articolului 14(2) la discreţia Comisiei sau agenţiei
naţionale în cauză. Decizia de a susţine astfel de partneri se bazează pe
valoarea adăugată la nivel european care ar putea rezulta din participarea
acestora în proiectul, reţeaua sau parteneriatul respectiv.
11. Alocări minime
Conform Articolului 14 al acestei Decizii, sumele minime care vor fi alocate
sub-programelor sectoriale, în cadrul pachetului financiar indicativ stabilit în
acel Articol, sunt:
Comenius

13 %
50

Erasmus

40 %

Leonardo da Vinci 25 %
Grundtvig

4%

12. Agenţii naţionale
Pentru susţinerea activităţilor Agenţiilor Naţionale instituite sau desemnate
de către Statele Membre în conformitate cu Articolul 6(2)(b) se oferă asistenţă
financiară comunitară.
În conformitate cu Articolul 38(1) al Regulamentului (EC, Euratom) 2342/2002,
funcţia agenţiei naţionale, în terţele ţări participând în Programul Învăţare pe
tot parcursul vieţii conform Articolului 7(1) al acestei Decizii, poate fi
îndeplinite de către organisme publice sau organisme private cu o misiune de
serviciu public, conform legislaţiei ţării respective.
În conformitate cu principiul proportionalităţii, cerinţele de certificare şi
raportare sunt menţinute la minimul nivel necesar.
13. Asistenţă tehnică
Pachetul financiar al Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii poate, de
asemenea, viza cheltuieli privind acţiuni pregătitoare, monitorizare, activităţi
ulterioare, audit şi evaluare direct necesare pentru implementarea
Programului şi pentru îndeplinirea obiectivelor acestuia. Acestea pot include,
în special, studii, întâlniri, activităţi de informare, publicaţii, cheltuieli privind
reţele informatice pentru schimb de informaţii şi orice alte cheltuieli
administrative şi de asistenţă tehnică la care Comisia poate avea nevoie să
apeleze pentru implementarea Programului.
14. Prevederi anti-fraudă
Deciziile Comisiei conform Articolului 9, contractele şi acordurile rezultând
din acestea, precum şi acordurile cu terţele ţări participante, conţin prevederi
în special cu privire la supraveghere şi control financiar de către Comisie (sau
orice reprezentant autorizat de către aceasta), inclusiv de către Biroul
European Anti-Fraudă (OLAF) şi, pentru audit, de către Curtea de Conturi,
spontan dacă este necesar. Astfel de controale pot fi efectuate şi cu agenţiile
naţionale, atunci când este necesar, ca şi cu recipienţii finanţărilor.
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Beneficiarul unei finanţări de funcţionare păstrează la dispoziţia Comisiei
toate documentele justificative, inclusiv declaraţia de audit financiar, cu
privire la cheltuielile effectuate în cursul anului finanţat, pentru o perioadă de
cinci ani de la data ultimei plăţi. Beneficiarul unei finanţări se asigură că,
acolo unde este cazul, documentele justificative aflate în posesia partenerilor
sau membrilor sunt puse la dispoziţia Comisiei.
Comisia poate efectua un audit privind utilizarea finanţării fie direct, prin
personalul acesteia, fie prin orice alt organism calificat la alegerea sa. Astfel
de audituri pot fi efectuate pe perioada finanţării şi într-o perioadă de cinci
ani de la plata ultimei tranşe. Atunci când este cazul, concluziile auditului pot
conduce la decizii de recuperare din partea Comisiei.
Personalul Comisiei şi personalul extern autorizat de către Comisie are drept
de acces adecvat, în special la birourile beneficiarului şi la toate informaţiile,
inclusiv informaţii în format electronic, necesare pentru efectuarea unor astfel
de audituri.
Curtea de Conturi şi OLAF au aceleaşi drepturi, în special cele privind accesul,
ca şi Comisia.
În plus, Comisia poate efectua controale şi inspecţii spontane în cadrul
Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii, în conformitate cu Regulamentul
Consiliului (Euratom, EC) 2185/96 din 11 noiembrie 1996 privind controalele
şi inspecţiile spontane efectuate de către Comisie pentru a proteja interesele
financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor
neregularităţi19.
Pentru acţiunile Comunităţii finanţate conform acestei decizii, noţiunea de
neregularitate la care se face referire în Articolul 1, paragraful 2 al
Regulamentului (EC, Euratom) 2988/95 din 18 decembrie 1995 cu privire la
protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene 20 se referă la
orice încălcare a unei prevederi legislative comunitare sau orice încălcare a
unei obligaţii contractuale rezultând dintr-un act sau o omisiune a unui
operator economic, care a avut sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului
general al Comunităţilor Europene sau a alocărilor administrate de către
acestea, printr-un element sau o cheltuială nejustificată.
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