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Finanţarea mobilităţilor în cadrul
Programului ERASMUS+
Comisia Europeană oferă cadrelor didactice şi studenţilor participanţi la Programul ERASMUS+ susţinere
financiară parţială, destinată acoperirii costurilor implicate de mobilitatea efectuată la universitatea sau
instituţia parteneră.
Prin urmare, grantul ERASMUS+ ce revine cadrului didactic sau personalului administrativ este doar un
ajutor financiar la mobilitate şi nu va putea acoperi decât parţial cheltuielile în ţara de destinaţie.
Cuantumul grantului atribuit de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale universităţilor se calculează în funcţie de numărul total de săptămâni de predare
sau de training angajate de către universităţi, de procentul de realizare a mobilităţilor planificate în urmă
cu 2 ani academici, precum şi de alte criterii stabilite de către Comisia Europeană şi Agenţia Naţională
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Modalitatea de calcul a grantului la nivel de universitate se realizează luând în calcul numărul de
săptămâni realizate de către fiecare facultate în anul universitar anterior şi numărul de săptămâni
solicitate.
În cadrul programului ERASMUS+ finanțarea mobilităților de staff training și de predare se va face pe
luând în considerare două categorii de cheltuieli: subzistență și transport extern. Modalitatea de calcul
pentru subzistență

Fondurile alocate la categoria subzistență reprezintă sumele alocate în mod normal pentru cazare,
diurnă, transport intern și se calculează luând în considerare plafoanele stabilite la nivel european
după cum urmează:
Țara gazdă

Algeria, Azerbaijan, Belarus, Brazilia, Chile, China, Ecuador, Georgia, India, Israel,
Japonia, Kazakhstan, Korea, Laos, Liban, Malaezia, Maroc, Moldova, Peru, Rusia,
Serbia, Thailanda, Statele Unite ale Americii, Ukraina, Vietnam

Mobilitatea
personalului
Suma pe zi în EUR
160 EUR

Subzistența se alocă pe bază de sume forfetare, fiind calculată luând în cosiderare un număr maxim de 7
zile finanțate pe săptămână, chiar dacă mobilitatea se realizează pe o perioadă mai lungă.
În cazul în care se vor solicita fonduri din alte surse de finanțare (granturi, fondurile facultății, etc.) acestea
vor fi calculate luând în considerare legislația națională referitoare la deplasări. Pentru zilele care se alocă
subzistență din ERASMUS+, nu se poate deconta diurnă, transport intern sau cazare din alte surse de
finanțare. Modalitatea de calcul pentru transport extern.

Suma alocată
se
stabilește
folosind
următorul
calculator
distante: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Distanța

Suma

Între 100 și 499 KM:

180 EUR per participant

Între 500 și 1999 KM:

275 EUR per participant

Între 2000 și 2999 KM:

360 EUR per participant

Între 3000 și 3999 KM:

530 EUR per participant

Între 4000 și 7999 KM:

820 EUR per participant

8000 KM sau mai mult:

1100 EUR per participant

de

Suma forfetară alocată pentru deplasări poate fi stabilită folosind calculatorul de distanțe și prin
încadrarea în tabelul de mai sus, indiferent dacă în realitate distanța parcursă va fi mai mare decât
cea stabilită de sistem.
Note:
•

având în vedere că sumele alocate în cadrul programului Erasmus+ sunt sume forfetare,
rambursarea fondurilor nu este posibilă la întoarcerea din mobilitate, chiar dacă costurile de
călătorie au fost mai mici decât bugetul alocat;

•

documentele justificative care se depun în mod normal pentru realizarea unui decont se vor
depune doar la Biroul Erasmus+, pentru a nu fi decontate din altă sursă de finanțare, chiar dacă
costurile au fost mult mai mici decât suma avansată;

•

pentru alte surse de finanțare, decât Erasmus+ decontul va fi realizat luând în cosiderare
costurile reale din documentele justificative.

