
ANEXA II 
 

PROIECTE DE MOBILITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR 2017 
 

BAREME APLICABILE PENTRU CONTRIBUȚIILE LA COSTURILE PE NUMĂR DE 
UNITĂȚI 

 
1. Transport 
• Mobilitatea studentilor si a personalului  

Distanța de deplasare Suma 
Între 10 și 99 KM:   20 EUR per participant 

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 

 
Nota bene: "distanța de deplasare" reprezintă distanța dintre locul de origine și locul de 
desfășurare al activităţii, în timp ce "suma" acoperă contribuţia pentru călătorie atât către, cât și 
de la locul de desfășurare (dus-întors). 
 

2. Sprijin individual   
• Mobilitati personal 

Suport individual (subzistenta) 
pentru personalul din Romania 
care deruleaza o mobilitate intr-o 
institutie dintr-un SD  

250 € /zi (suma forfetara) 

1250 € /saptamana (suma forfetara) 

2200 € /2 saptamani (suma forfetara) 

Suport individual (subzistenta) 
pentru personalul dintr-un SD 
care deruleaza o mobilitate intr-o 
institutie din Romania 

150 € / zi (suma forfetara) 

750 € / saptamana (suma forfetara) 

1250 € /2 saptamani (suma forfetara) 

Pot fi alocate suplimentar costuri de subzistenta pentru maxim 2 zile de transport (una înainte de 
începerea vizitei şi alta după finalizarea vizitei), daca este cazul.  

 
• Mobilitati studenti (studiu sau plasament) 

Suport individual (subzistenta) pentru 
studentii din Romania care deruleaza o 
mobilitate de studiu sau plasament 
intr-o institutie dintr-un SD  

1200 € /luna (suma forfetara) 

In cazul unor luni incomplete cuantumul grantului se 
calculeaza prin inmultirea numarului de zile din luna 
incompleta cu 1/30 din baremul pe luna  (40 Eur/zi) 

Suport individual (subzistenta) pentru 
studentii dintr-un SD care deruleaza o 
mobilitate de studiu sau plasament 
intr-o universitate din Romania  

1000 € / luna (suma forfetara) 
 
In cazul unor luni incomplete cuantumul grantului se 
calculeaza prin inmultirea numarului de zile din luna 
incompleta cu 1/30 din baremul pe luna (33 Euro/zi) 

 
3. Sprijin pentru organizarea mobilităților 
 

Sprijin pentru organizarea 
mobilităților 

150 Euro /participant pentru institutia de origine (suma 
forfetara) 
200 Euro / participant pentru institutia gazda (suma 
forfetara) 

 


