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Precizari privind alocarea sumelor universitatilor 

Apel la propuneri 2019 
 

In procesul de alocare a fondurilor pentru proiectele de mobilitati finantate prin Granturile SEE, 
dat fiind numărul de mobilităţi, durata şi fondurile totale disponibile în valoare de 1.000.000EUR s-a 
tinut cont de următoarele aspecte: 
 

- candidaturile universităţilor (11 candidaturi in 2019 fata de 18 candidaturi in 2018) 
depuse la termenul limită din 11.11.2019 in privinţa mobilităţilor de studiu şi plasament pentru 
studenţi, predare şi formare pentru personalul didactic şi  non-didactic din universităţi; 

- sumele declarate cheltuite de universitatile care au participat în anul academic 2018-2019 la 
Proiecte de Mobilitate in invatamantul universitar in cadrul Programului Educaţie, Burse, 
Ucenicie si Antreprenoriatul Tinerilor finantat prin Granturile SEE 2014-2021; 

- suma cheltuita de Universitatea de Vest din Timisoara care a participat în anul academic      
2015-2016 la Proiecte de Mobilitate in cadrul Programului de Burse si Cooperare Inter-
Institutionala în Domeniul Invatamantului Superior finantat prin Mecanismul Financiar al 
Spatiului Economic European 2009-2014; 

- ţintele stabilite in cadrul programului „Educaţie, Burse, Ucenicie si Antreprenoriatul Tinerilor”; 
- asigurarea unui buget disponibil pentru mobilitatile cu nevoi speciale de 10.000 Euro;  
- bugetul (990.000 EUR) inferior cererii de 2.070.125 EUR. 

 
Etapa I:  
In validarea cererii privind numarul de mobilitati de studiu şi plasament pentru studenţi, 

predare şi formare pentru personalul didactic şi non-didactic au fost verificate acordurile inter-
institutionale anexate formularelor de candidatura. In urma acestui proces au rezultat modificari ale 
unor domenii de studiu/sectoare economice solicitate eronat in cererile universitatilor, cereri de 
mobilitati diferite de situatia din acordurile inter-institutionale anexate candidaturii sau dupa caz, 
diminuari ale fondurilor solicitate,  in cazul: Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, Universitatea 
“Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Scoala Nationala de Studii Politice si 
Administrative din Bucuresti, Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea “1 Decembrie 1918” 
din Alba Iulia. 

In ceea ce priveşte alocarea sumelor ţinand cont de ţintele stabilite in cadrul programului 
„Educaţie, Burse, Ucenicie si Antreprenoriatul Tinerilor”, de cererea mare şi de bugetul insuficient 
disponibil pentru acest an universitar, s-au luat în considerare un set de criterii de alocare după cum 
urmează: 

- universitatile care au participat în anul academic 2018-2019 la Proiecte de Mobilitate in cadrul 
Programului Educaţie, Burse, Ucenicie si Antreprenoriatul Tinerilor finantat prin Granturile 
SEE 2014-2021 au primit un grant aprobat corespunzator formulei de calcul:  
grant solicitat 2019 x 30% + grant declarat cheltuit 2018-2019/2 . In cazul Universitatii de Vest 
din Timisoara care nu a participat la Programul ESAYEP in anul academic 2018-2019, grantul a 
fost calculat dupa cum urmeaza: grant solicitat 2019 x 30% +grant cheltuit 2015-2016/2. 

 
 



Etapa II:  
Sumele astfel rezultate1 (publicate pe site-ul http://www.eea4edu.ro/cine-poate-

candida/invatamant-universitar/ ) reprezinta limitele maximale în care universităţile pot selecta 
beneficiari (studenti, personal didactic si non-didactic), din cererea aprobată.  
 

In selectia beneficiarilor universitatile trebuie să ia în considerare faptul că toate destinaţiile 
pentru care au fost trimise acorduri inter-institutionale valide au fost aprobate, universitatile fiind 
acelea care vor decide care dintre mobilitati vor fi finantate din fonduri SEE in limitele maximale 
aprobate de OP, utilizand bugetul SEE intr-o maniera cat mai eficienta pentru a le absorbi in intregime. 
 

Finantarea mobilitatilor va fi facuta in conformitate cu perioadele maximale si baremurile 
anunţate în: 
Apelul Naţional 2019:   

http://www.eea4edu.ro/apel_mob_he_ro_2019_rev/  

Ghidul candidatului 2019:  
www.eea4edu.ro/guide_mob_2019_en_rev/  

 
1 Nota bene: aceste sume includ si grantul pentru sprijinul organizarii mobilitatilor 
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