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Programul Erasmus+, Apelul 2021
Proiecte de mobilitate
în domeniul învățământului superior
(KA131-HED)
Mobilități de predare (STA) și formare (STT) ale
personalului
Descrierea activităților de mobilitate
Mobilitate de predare a cadrelor didactice sau a personalului invitat din
întreprinderi (STA) - o perioadă de predare petrecută în străinătate la o instituție de
învățământ superior, cu sau fără grant. Poate avea loc în orice domeniu de studiu. Poate include
furnizarea de cursuri de formare pentru dezvoltarea instituției de învățământ superior partenere.
Mobilitate de formare a oricărui membru al personalului universitar (STT) - o
perioadă de formare relevantă pentru activitatea sa de zi cu zi în instituția de învățământ
superior în care lucrează, efectuată în străinătate la instituție de învățământ superior parteneră,
într-o întreprindere sau în orice alt loc de muncă relevant, cu sau fără grant. Poate lua forma unor
evenimente de formare sau de job shadowing.

NOU:

Personalul didactic și administrativ poate beneficia și de cursuri de
formare în domeniul competențelor digitale („digital skills”) în scopul
dobândirii competențelor relevante pentru utilizarea de tehnologii
digitale în cadrul cursurilor și pentru digitalizarea administrativă.

O perioadă de mobilitate a personalului în străinătate poate combina activități de predare și de
formare (mobilitate combinată), fiind considerată drept o perioadă generală de predare.
Eligibilitate și alte aspecte administrative
Țări ale Programului și țări partenere
Mobilitățile de predare sau de formare ale personalului pot avea loc:
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- 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.
(https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura).

Instituții de învățământ superior
Instituțiile de învățământ superior din România care dețin Carta Universitară Erasmus (ECHE)
2021-2027 pot trimite și primi participanți la mobilități de predare și de formare.
Organizație de trimitere pentru mobilități de predare (personal invitat din întreprinderi / „invited
staff”)sau organizație de primire pentru mobilități de formare poate fi și 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. 54.
Instituțiile de învățământ superior din țările partenere pot primi participanți la mobilități de
predare și de formare 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 personalului trebuie să se desfășoare într-o țară a Programului sau o țară
parteneră, diferită de țara de origine a instituției de învătământ superior de trimitere și diferită
de țara de reședință a participantului.
O acțiune de mobilitate în scopul predării sau al formării poate avea loc în mai multe organizații
gazdă din aceeași țară, fiind considerată drept o singură perioadă de predare sau de formare.
Participanți
La o mobilitate de predare pot participa:
•
•

Membri ai personalului angajați (pe întreaga durată a mobilității) în instituția de învățământ
superior de trimitere dintr-o țară participantă la program.
Membri ai personalului angajați (pe întreaga durată a mobilității) în orice întreprindere care
își desfășoară activitatea într-o țară participantă la program, din orice organizație publică sau
privată (care nu deține o ECHE) care este activă pe piața forței de muncă sau în domeniile
educației, formării și tineretului, cercetării și inovării (inclusiv doctoranzii angajați). Aceștia
se încadrează la categoria de personal invitat din întreprinderi („invited staff”).
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La o mobilitate de formare pot participa membrii personalului universitar care sunt angajați (pe
întreaga durată a mobilității) în cadrul instituției de învățământ superior de trimitere dintr-o țară
a Programului.
Activitățile de mobilitate sunt agreate în avans printr-un contract de mobilitate
(Teaching/Training Agreement), semnat între participant, instituția/organizația de trimitere și
instituția/organizația de primire.
Platforma www.staffmobility.eu poate veni în sprijinul membrilor personalului sau instituțiilor
de învățămînt superior pentru identificarea/promovarea evenimentelor dedicate de formare la
care se poate participa în cadrul mobilităților de formare.

Durata unei mobilități pentru personal

Mobilități de predare și de formare între țările Programului:
min. 2 zile (consecutive) – max. 2 luni
Mobilități de predare și de formare către țările partenere:
min. 5 zile (consecutive) – max. 2 luni
Mobilități de predare ale personalului invitat din întreprinderi:
min. 1 zi – max. 2 luni
Condiții adiționale referitoare la activitatea didactică în cadrul mobilităților de predare:
• min. 8 ore de predare per săptămână; numărul minim de ore de predare crește direct
proporțional în raport cu durata mobilității (raportând 8 ore de predare la câte 7 zile);
• în cazul mobilităților combinate, numărul de ore de predare per săptămână se reduce la min.
4 ore;
• nu se aplică un număr minim de ore de predare pentru personalul invitat din întreprinderi.

NOU:

Mobilități adresate studenților doctoranzi

Studenții doctoranzi pot participa la mobilități destinate personalului
universitar dacă au statutul de angajați ai instituției de învățământ superior în
timpul studiilor.

Mobilitate mixtă („blended mobility”)

NOU:

Este o combinație între o activitate de mobilitate desfășurată în format
fizic și, obligatoriu, o activitate sau componentă în format virtual
desfășurată înainte, în timpul sau după mobilitatea fizică și care facilitează
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colaborarea online și munca în echipă. O activitate de mobilitate de predare sau de
formare se poate desfășura ca o mobilitate mixtă.
Mobilitățile mixte de formare ce conțin obligatoriu și o componentă virtuală se pot desfășura și în
cadrul Programelor intensive mixte la care pot participa grupuri de membri ai personalului
universitar în calitate de cursanți.

Sprijin financiar pentru mobilitățile de personal
Membrii personalului pot primi un grant UE ca o contribuție la costurile de călătorie și ședere pe
durata perioadei de mobilitate în străinătate.
Subzistența
Pentru membrii personalului care efectuează mobilități de predare sau formare, granturile de
subzistență sunt exprimate sub forma de costuri unitare în funcție de durată și de țara de
destinație.
Regulile de finanţare aplicabile mobilităților pentru personal sunt detaliate
în Ghidul Programului Erasmus+ 2021 (EN), pag. 65. 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 și „green travel”:
Membrii personalului pot beneficia de un grant pentru transport (sub formă de cost unitar, pe
baza benzii de distanță calculate1 între orașul de plecare și orașul unde se desfășoară mobilitatea)
din categoria standard sau „green travel”.
Dacă este cazul, cei care se încadrează în categoria „green travel” pot
primi grant adițional de subzistență până la 4 zile (în afara perioadei
NOU:
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).
1

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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Regulile de finanţare aplicabile mobilităților pentru personal sunt detaliate
în Ghidul Programului Erasmus+ 2021 (EN), pag. 65.
(https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura).
Mobilități cu grant zero pentru personal
Membrii personalului 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
aplicabile, au aceleași drepturi și obligații ca participanții care primesc grant și beneficiază de
toate avantajele oferite 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 personalului 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 în continuare aprobate de Agenția Națională.

