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PROIECTE DE MOBILITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 
 

Precizari privind alocarea sumelor universitatilor 

Apel la propuneri 2020 
 

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 (4 candidaturi in 2020 fata de 11 candidaturi in 2019) 
depuse la termenul limită din 15.01.2021 in privinţa mobilităţilor de studiu şi plasament pentru 
studenţi, predare şi formare pentru personalul didactic şi  non-didactic din universităţi; 

- 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) superior cererii de 332.250 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, neidentificandu-se erori. 

In ceea ce priveşte alocarea sumelor ţinand cont de ţintele stabilite in cadrul programului 
„Educaţie, Burse, Ucenicie si Antreprenoriatul Tinerilor”, de cererea existenta şi de bugetul disponibil 
pentru acest an universitar, s-a luat în considerare alocarea sumei solicitate integral pentru fiecare 
proiect. 
 

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 2020:   

http://www.eea4edu.ro/apel_he2020/    

Ghidul candidatului 2020:  
http://www.eea4edu.ro/ghiduri_he2020/  

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