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Programul Erasmus+, Apelul 2021 

 

 
 

Proiecte de mobilitate  

în domeniul învățământului superior  

(KA131-HED) 

 

Mobilități de studiu (SMS) și de plasament (SMP) 

pentru studenți 

 
 

Descrierea activităților de mobilitate 

 

Mobilitate de studiu a studentului (SMS) - o perioadă de studii petrecută în 

străinătate la o instituție de învățământ superior, cu sau fără grant, în urma căreia rezultatele 

academice obținute sunt recunoscute și echivalate. 

Pentru a asigura calitatea activităților de mobilitate și pentru a avea impactul maxim asupra 

studenților, activitățile de mobilitate trebuie să fie compatibile cu programul de studii al 

studenților, precum și cu nevoile personale de dezvoltare ale acestora.  

 

Mobilitate de plasament a studentului (SMP) - o perioadă de stagiu efectuată în 

străinătate la instituții publice sau private active pe piața muncii, cu sau fără grant. 

Acestea includ și stagii de asistență pentru viitoarele cadre didactice 

(„assistantships”), precum și stagii de asistență pentru cercetare realizate de 

studenți și candidați la doctorat în orice instituție de cercetare relevantă.  

Mobilitățile se pot desfășura și în sinergie cu proiectele de cercetare finanțate în cadrul 

Horizon Europe (Orizont Europa), respectându-se principiile evitării dublei finanțări din 

fonduri UE. Ori de câte ori este posibil, mobilitățile de plasament ar trebui să fie o parte 

integrantă a programului de studiu al studenților.  

 

Digital Opportunity Traineeships 

Va fi considerată „mobilitate de plasament pentru obținerea de competențe digitale” atunci 

când studentul sau proaspăt absolventul realizează una sau mai multe dintre următoarele 

activități pe durata mobilității:  
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- marketing digital; 

- design grafic, mecanic sau arhitectural digital; 

- dezvoltarea de aplicații, programe informatice, scripturi sau site-uri web; 

- instalarea, întreținerea și gestionarea de sisteme și rețele IT; 

- securitatea cibernetică; 

- analiza, explorarea și vizualizarea de date; 

- programarea și instruirea de roboți și aplicații ale inteligenței artificiale.  

Asistența generică pentru clienți, onorarea comenzilor, introducerea de date sau activitățile 

de birou nu fac parte din această categorie. 

O mobilitate de studiu poate cuprinde și o perioadă de practică, în cadrul aceleași mobilități 

(mobilitate combinată) și poate fi organizată în moduri diferite în funcție de context: fie o 

activitate după cealaltă, pe rând, sau ambele activități în același timp. Combinația trebuie să 

respecte regulile de finanțare și durata minimă a mobilității de studiu. 

 

Eligibilitate și alte aspecte administrative 

 

Țări ale Programului și țări partenere 

Mobilitățile de studiu sau de plasament ale studenților pot avea loc: 

- între România și țările Programului (în ambele direcții) 

- dinspre România către țările partenere 

 

Definirea țărilor eligibile se găsește în Ghidul Programului Erasmus+ 

2021 (EN), pag. 32 – 35. 

 

Instituții de învățământ superior 

Instituțiile de învățământ superior din țările Programului care dețin Carta Universitară 

Erasmus (ECHE) 2021-2027 pot trimite și primi participanți la mobilități de studiu și de 

plasament.  

Organizație de primire pentru mobilități de plasament mai poate fi1 orice organizație publică 

sau privată dintr-o țară a Programului sau țară parteneră, activă pe piața muncii sau în 

domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovației. Mai multe detalii găsiți în 

Ghidul Programului Erasmus+ 2021 (EN), pag. 48. 

 
1 Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca organizații gazdă pentru mobilitatile de practica dedicate 
studenților: instituții ale UE și alte organisme ale UE, inclusiv agențiile specializate (lista completă a acestora 
este disponibilă pe site-ul web https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_ro); 
organizații care administrează programele UE, cum ar fi Agențiile Naționale Erasmus+ (pentru a evita un posibil 
conflict de interese și/sau finanțarea dublă) 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_ro
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Instituțiile de învățământ superior din țările partenere pot primi participanți la mobilități de 

studiu și de plasament din România. Acestea trebuie să fie recunoscute de autoritățile 

competente și să semneze un acord inter-instituțional prin care își asumă princiipile ECHE.  

Mobilitatea fizică a studenților trebuie să se desfășoare într-o țară a Programului sau o țară 

parteneră, diferită de țara de origine a instituției de învățământ superior de trimitere și 

diferită de țara de reședință a participantului.  

 

Portalul www.erasmusintern.org poate veni în sprijinul studenților 

sau instituțiilor de învățămînt superior pentru identificarea 

organizațiilor gazdă pentru mobilitățile de plasament. 

 

Participanți 

Studenții trebuie să fie înmatriculați într-o instituție de învățământ superior și înscriși la un 

program de studii care să ducă la obținerea unei diplome la orice ciclu de studii (în cazul 

mobilităților studenților doctoranzi, aceștia trebuie să fie la nivelul EQF 8) pentru a putea fi 

selectați și trebuie să își păstreze această calitate pe toată durata mobilității realizate. 

Proaspăt absolvenții de învățământ superior pot participa la mobilități de plasament, 

aceștia trebuind să fie selectați de către instituția de învățământ superior din care fac parte 

în timpul ultimului an de studiu, să efectueze și să finalizeze stagiul în străinătate în termen 

de un an de la absolvire. 

NOU: Studenții înscriși la un program de studii de licență pot beneficia de o 

mobilitate de studiu încă din primul an de studiu.  

 

Mobilitățile de studiu ale studenților pot avea loc în orice domeniu sau nivel de studiu 

(programe de studii de un ciclu, licență, masterat, doctorat).  

Perioada de studiu trebuie să facă parte din programul de studii al studentului care să ducă 

la obținerea unei diplome la orice ciclu de studii. Ori de câte ori este posibil, mobilitățile de 

plasament ar trebui să fie o parte integrantă a programului de studiu al studenților. 

Participarea la cursurile din cadrul unei instituții de învățământ superior nu poate fi 

considerată activitate de plasament. 

Activitățile de mobilitate sunt agreate în avans printr-un contract de mobilitate 

(Study/Traineeship Agreement), semnat între studentul participant, instituția de învătământ 

superior de trimitere și instituția/organizația de primire. Rezultatele obținute în urma 

mobilităților de studiu sunt recunoscute și creditele ECTS echivalate conform Ordinului de 

Ministru nr. 3223 / 8 februarie 2012. 

Criteriile de selecție, precum și perioadele în care au loc selecțiile studenților sunt stabilite de 

către instituțiile de învățământ superior unde sunt înmatriculați studenții. 

https://erasmusintern.org/
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Drepturile și obligațiile studentului Erasmus sunt prezentate în Erasmus Student Charter2 

care se oferă studenților după selecție.  

 

Durata unei mobilități studențești 

 

Același student poate participa la mai multe activități de mobilitate cu perioade cumulate de 

până la 12 luni per ciclu universitar3: licență (nivel EQF 5-6), masterat (nivel EQF 7), doctorat 

(nivel EQF 8). 

 

Mobilitate de lungă durată: min. 2 luni (sau un semestru / trimestru academic) – 12 luni 

 

NOU: Durata minimă a mobilității de studiu a fost redusă la 2 luni pentru a oferi mai 

multe oportunități studenților care până acum nu se puteau deplasa pe o durată mai 

îndelungată de mobilitate. 

 

NOU: Mobilitate de scurtă durată (mobilitate mixtă sau pentru studenții 

doctoranzi): min. 5 zile – max. 30 de zile 

Durata scurtă este introdusă pentru a facilita participarea mai multor studenți, în special a 

celor cu oportunități reduse, oferind mai multă flexibilitate studenților care nu se pot deplasa 

pentru lungi perioade de timp în străinătate.  

 

NOU: Mobilități adresate studenților doctoranzi 

 

Studenții doctoranzi pot participa la mobilități destinate atât studenților (mobilități de scurtă 

durată [5-30 zile], de lungă durată [2-12 luni], mobilități mixte [de scurtă sau lungă durată]), 

cât și personalului universitar (dacă au statutul de angajați ai instituției de învățământ 

superior în timpul studiilor). Totodată, proaspăt absolvenții de doctorat (post-doctoranzi) 

pot participa la mobilități de plasament.  

 

 

NOU: Mobilitate mixtă („blended mobility”) 

 

Este o combinație între activități de mobilitate desfășurate în format fizic și, obligatoriu, o 

componentă în format virtual care facilitează colaborarea online și munca în echipă. Orice 

activitate de mobilitate de studiu sau de plasament se poate desfășura ca o mobilitate mixtă, 

în special mobilitățile studențești de scurtă durată (5-30 zile). Activitățile pot 

include participarea la cursuri oferite într-un format mixt la orice instituție de învățământ 

 
2 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/student-charter_en 
3 În cazul studenților ce urmează programe de studii integrate precum sunt Medicină, Medicină Veterinară sau 
Arhitectură, perioadele cumulate de mobilitate pot fi de până la 24 de luni. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/student-charter_en
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superior parteneră, la cursuri online de formare, realizarea unor sarcini de lucru în mediul 

online etc. 

 

Mobilitățile mixte de studiu cu durată scurtă (5-30 zile) ce conțin obligatoriu și o componentă 

virtuală se pot desfășura și în cadrul Programelor intensive mixte la care pot participa 

grupuri de studenți în calitate de cursanți. 

 

 

Sprijin financiar pentru mobilitățile studențești 

 

 

Studenții pot primi un grant UE ca o contribuție la costurile de ședere și de călătorie (în 

anumite cazuri) pe durata perioadei de mobilitate în străinătate. 

 

Subzistența / sprijin individual 

Pentru studenții care efectuează mobilități de lungă durată, granturile lunare sunt exprimate 

sub formă de costuri unitare fixate în funcție de țara de destinație. Pentru studenții care 

efectuează mobilități de scurtă durată, granturile zilnice sunt exprimate sub formă de costuri 

unitare fixate în funcție de numărul de zile de activitate (între 5-14 zile sau între 15-30 zile). 

 

Suplimentări grant SMS 

Studenţii cu oportunităţi reduse sunt cei care beneficiază de bursă socială sau se califică 

pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017 (Art. 6, paragraful 2), cei de etnie 

romă sau cei cu statut de refugiat. Aceștia vor primi granturi suplimentare în funcție de 

durata mobilității de studiu în format fizic la care participă. 

 

Suplimentări grant SMP 

Grantul lunar fixat la nivel național se suplimentează pentru studenţii sau proaspăt 

absolvenții care efectuează o mobilitate de plasament de lungă durată către țările 

Programului și țările partenere din regiunile 5 și 14. Grantul lunar nu se suplimentează în 

cazul mobilităților de plasament de lungă durată realizate către țările partenere din regiunile 

1-4 și 6-13.  

Grantul lunar alocat studenţilor cu oportunităţi reduse se suplimentează în funcție de durata 

mobilității de plasament în format fizic la care participă către toate țările Programului și țările 

partenere. 

 

NOU: Doar pentru studenţii sau proaspăt absolvenții cu oportunităţi reduse 

care efectuează o mobilitate de plasament de lungă durată către țările 

https://www.edu.ro/sites/default/files/ORDIN%203392-2017.pdf
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Programului și țările partenere din regiunile 5 și 14, cele două tipuri de sume 

suplimentare sunt cumulative. 

 

Regulile de finanţare aplicabile mobilităților studențești sunt detaliate în Ghidul Programului 

Erasmus+ 2021 (EN), pag. 60 – 64. Valorile granturilor pentru subzistență aplicabile 

participanților la mobilități din România către alte țări se găsesc în Apelul Național la 

propuneri de proiecte, Acțiunea Cheie 1, secțiunea 3.5 Reguli de finanțare 

(https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura). 

 

 

Transport pentru studenți și „green travel”: 

 

Studenții pot beneficia de un grant pentru transport (sub forma de cost unitar, pe baza benzii 

de distanță calculate4 între orașul de plecare și orașul unde se desfășoară mobilitatea) în 

următoarele situații: 

 

• NOU: studenţii sau proaspăt absolvenții cu oportunităţi reduse (cei care 

beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia), care au fost 

selectaţi pentru o mobilitate de scurtă durată.  

 

• studenții sau proaspăt absolvenții care desfășoară o mobilitate către o țară parteneră 

(cu excepția țărilor din regiunile 5 și 14). 

 

NOU: Pentru studenții din categoriile de mai sus, dacă mijlocul de transport 

ales se încadrează în categoria „green travel”, atunci în cazul lor se aplică 

nivelurile de grant de transport aferente acestei categorii. Dacă este cazul, cei 

care se încadrează în categoria „green travel” pot primi grant adițional de 

subzistență până la 4 zile (în afara perioadei de mobilitate) pentru efectuarea 

călătoriei dus-întors. „Green travel” presupune ca pentru marea parte a 

călătoriei către și dinspre țara gazdă să se utilizeze un mijloc de transport care 

produce puține emisii, cum ar fi un autobuz, un tren sau chiar o mașina 

personală, dar în regim de car-pooling (împărțirea călătoriilor cu mașina).  

 

Studenții care participă la o mobilitate, care nu fac parte din categoriile celor 

care primesc grant de transport, dar care utilizează un mijloc de transport care 

produce puține emisii ce se încadrează în categoria „green travel”, primesc 

suplimentar 50 de euro, pe lângă grantul lunar de subzistență. De asemenea, 

dacă este cazul, aceștia pot primi grant adițional de subzistență până la 4 zile (în 

afara perioadei de mobilitate) pentru efectuarea călătoriei dus-întors. 

 

 
4 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 

https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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Valorile granturilor pentru transport se găsesc în Ghidul Programului 

Erasmus+ 2021 (EN), pag. 63 – 64. 

 

 

Mobilități studențești cu grant zero  

Studenții care efectuează mobilități cu grant zero, nu beneficiază de un grant UE de finanțare 

pentru subzistență și/sau transport, dar altfel îndeplinesc toate condițiile de mobilitate 

pentru studenți, au aceleași drepturi și obligații ca studenții care primesc grant și beneficiază 

de toate avantajele oferite studenților în cadrul programului Erasmus+. Aceștia pot beneficia 

de alte fonduri UE decât cele alocate programului Erasmus+ (FSE etc.), de un grant național, 

regional sau de un alt tip de grant (inclusiv de finanțarea proprie a instituțiilor/organizațiilor 

implicate în organizarea mobilității) care să contribuie la costurile lor de mobilitate. 

 

Nevoi speciale 

Programul Erasmus+ încurajează participarea studenţilor şi a personalului universitar cu 

nevoi speciale. Participanții cu nevoi speciale a căror condiție fizică, mentală sau de sănătate 

este de așa natură încât participarea la mobilitate nu este posibilă fără sprijin suplimentar, 

care necesită efectuarea unei vizite pregătitoare în vederea participării la mobilitate, precum 

și în cazul în care necesită însoțitor pe durata mobilității, pot primi fonduri suplimentare 

pentru efectuarea mobilității, în funcție de nevoi, fonduri care se acordă pe principiul 

costurilor reale. Cererile justificate pentru solicitarea unui grant suplimentar vor trebui in 

continuare aprobate de Agenția Națională. 

 

Erasmus+ Online Language Support (OLS) / Sprijin Lingvistic Online 

 

Sprijinul lingvistic online oferă participanților la mobilități posibilitatea de a-și evalua 

cunoștințele de limbi străine, precum și de a urma un curs de limbă online pentru a-și 

îmbunătăți competențele. Serviciul de sprijin lingvistic online va fi disponibil în toate limbile 

țărilor Programului și pentru toți studenții care desfășoară mobilități de studiu, indiferent de 

țara de destinație (inclusiv pentru țările partenere). Mai multe limbi străine vor fi adăugate 

pe parcurs. 

 

Digitalizare - ESCI, OLA, IIA 

 

În concordanță cu principiile ECHE, instituțiile de învățământ superior vor trebui să 

introducă gestionarea digitală a mobilităților studențești conform standardelor tehnice ale 

European Student Card Initiative (ESCI).  Acest lucru presupune ca instituțiile de învățământ 

superior participante la program să fie conectate la Erasmus Without Paper Network pentru 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_en
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/
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a putea gestiona online fluxul de documente ale mobilităților, acordurile de învățare (OLA) 

și acordurile inter-instituționale digitale (IIA) pe măsură ce acestea devin operaționale.  

 

Erasmus+ App 

 

Participanții pot accesa cu ușurință informații despre oportunitățile de mobilitate oferite de 

programul Erasmus+ care îi vor sprijini pe parcursul călătoriei lor în străinătate. Aplicația 

este un ghid cu informații utile, sfaturi practice sau povești de mobilitate ale altor studenți. 

Este disponibilă pentru instalare ca aplicație pentru telefon sau tabletă, în App Store și Google 

Play, dar și în variantă web. 

În prezent, aceste facilități sunt disponibile doar pentru mobilitățile între țările Programului. 

 

https://learning-agreement.eu/
https://apps.apple.com/us/app/erasmus/id1234624026
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.euf.project.erasmus&hl=ro&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.euf.project.erasmus&hl=ro&gl=US
https://erasmusapp.eu/

