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Programul Erasmus+, Apelul 2022 

 

 

Proiecte de mobilitate  
în domeniul universitar 

susținute din fondurile politicii interne 

KA131-HED 

 

Dimensiunea internațională:  

mobilități dinspre România  

către țări terțe care nu sunt asociate la program 
 

 

Descriere 

 
În cadrul unui proiect de mobilitate în domeniul universitar susținut din fondurile 

politicii interne (KA131-HED), pot fi realizate mobilități outgoing ale studenților 

și personalului către orice țară terță care nu este asociată la program.  

Pentru finanțarea acestor mobilități, o instituție de învățământ superior din România 

poate utiliza până la 20% din grantul alocat pentru implementarea unui 

proiect de mobilitate susținut din fondurile politicii interne aprobat. 

Instituțiile de învățământ superior din țările terțe care nu sunt asociate la program 

trebuie să: 

• fie recunoscute de autoritățile naționale competente;  

• semneze un acord interinstituțional (prin care își asumă respectarea 

principiilor ECHE 2021-2027) cu o universitate parteneră dintr-un stat 

membru UE sau dintr-o țară terță asociată la program care implementează un 

proiect KA131-HED, înainte ca prima mobilitate să aibă loc între cele două 

instituții;  

• dețină un cod OID (necesar pentru și raportarea mobilităților). 

Obiectivele mobilităților internaționale sunt: 

• de a le oferi mai multe oportunități studenților și personalului pentru a avea o 

experiență internațională, precum și de a dobândi competențe orientate spre 

viitor și alte competențe relevante la nivel mondial;  

• de a permite instituțiilor de învățământ superior din țările programului să 

stabilească o cooperare internațională sustenabilă pe termen lung cu instituțiile 

partenere din țările terțe care nu sunt asociate la program. 
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Descrierea activităților și criteriile specifice 

Mobilitățile studențești (descrise în fișa informativă dedicată) pot fi realizate 

dinspre România către orice țară terță care nu este asociată la program, în orice 

domeniu de studiu si orice ciclu universitar (licență/masterat/doctorat). În acest tip 

de proiect sunt eligibile pentru finanțare inclusiv mobilitățile studențești care sunt 

retricționate din cadrul unui proiect de mobilitate în domeniul universitar susținut din 

fondurile politicii externe ale UE (KA171-HED), respectiv mobilitățile studențești la 

ciclul scurt, de licență și masterat realizate dinspre România către țările terțe care nu 

sunt asociate la program și care sunt eligibile pentru asistența oficială pentru 

dezvoltare (AOD) din regiunile 2-111. 

 
În cadrul mobilităților internaționale de plasament se pot deplasa inclusiv 

proaspăt absolvenții. 

Mobilitățile personalului (descrise în fișa informativă dedicată) pot fi realizate 

dinspre România către orice țară terță care nu este asociată la program.  

 

Sprijin financiar pentru mobilități către țările terțe care nu 
sunt asociate la program 
 
Studenții și personalul pot primi un grant UE ca o contribuție la costurile de călătorie 

și ședere pe durata perioadei de mobilitate în străinătate. 

 

Subzistență/sprijin individual 

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

exprimate sub formă de costuri bazate pe unități fixate în funcție de țara de destinație. 

Pentru studenții care efectuează mobilități de scurtă durată, granturile zilnice sunt 

exprimate sub formă de costuri bazate pe unități fixate în funcție de numărul de zile 

de activitate (între 5-14 zile sau între 15-30 zile). Consultați fișa informativă dedicată 

mobilităților pentru studenți. 

Membrii personalului pot primi un grant UE ca o contribuție la costurile de călătorie 

și ședere pe durata perioadei de mobilitate în străinătate. Consultați fișa informativă 

dedicată mobilităților pentru personal. 

Transport și „green travel” 

 

 
1 DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf (oecd.org) 

Definirea țărilor eligibile se găsește în Ghidul Programului Erasmus+ 

2022 (EN), pag. 31 – 34. 

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
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Studenții și proaspăt absolvenții care efectuează mobilități către țările terțe care nu 

sunt asociate la program pot beneficia de un grant pentru transport (sub formă de cost 

unitar, pe baza benzii de distanță calculate2 între orașul de plecare și orașul unde se 

desfășoară mobilitatea) din categoria standard sau „green travel”. Consultați fișa 

informativă dedicată mobilităților pentru studenți. 

Studenții și proaspăt absolvenții cu oportunități reduse care efectuează mobilități 

către țările terțe care nu sunt asociate la program trebuie să primească sprijin pentru 

transport. Instituțiile de învățământ superior pot opta pentru alocarea sprijinului 

pentru transport tuturor categoriilor de studenți și proaspăt absolvenți care efectuează 

mobilități către țările terțe care nu sunt asociate la program.  

Membrii personalului care efectuează mobilități către țările terțe care nu sunt asociate 

la program pot beneficia de un grant pentru transport (sub formă de cost unitar, pe 

baza benzii de distanță calculate între orașul de plecare și orașul unde se desfășoară 

mobilitatea) din categoria standard sau „green travel”. Consultați fișa informativă 

dedicată mobilităților pentru personal.  

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

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

