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ANEXA IV: 
BAREMURI APLICABILE PENTRU CONTRIBUŢIILE UNITARE 
 
Acţiunea cheie 1 – Mobilitatea persoanelor în scopul învăţării în domeniul VET  
 
1. Transport 
Pentru mobilitatea stagiarilor în VET și a personalului în VET (inclusiv persoanele care 
însoţesc stagiarii în VET și persoanele care iau parte la APV – vizită de pregătire prealabilă).  
 

Distanţa de deplasare Suma 

Între 10 și 99 KM: 20 EUR per participant 

Între 100 și 499 KM: 180 EUR per participant 

Între 500 și 1999 KM: 275 EUR per participant 

Între 2000 și 2999 KM: 360 EUR per participant 

Între 3000 și 3999 KM: 530 EUR per participant 

Între4000 și 7999 KM: 820 EUR per participant 

8000 KM sau mai mult: 1500 EUR per participant 

Nota bene: "distanţa de deplasare" reprezintă distanţa dintre locul de origine și locul de 
desfășurare al activităţii, în timp ce "suma" acoperă contribuţia pentru călătorie, atât către, 
cât și de la locul de destinație (dus – întors).  
 

2. Sprijin individual: 
Pentru mobilitatea stagiarilor în VET și a personalului în VET (inclusiv persoanele care 
însoţesc stagiarii în VET și persoanele care iau parte la APV [vizită de pregătire prealabilă]).  
 

Ţara gazdă 

Stagiari VET 
Suma pe zi în EUR 

Personal VET 
Suma pe zi în EUR 

A2.1  A2.2  

Grupa 1:  
Norvegia, Danemarca, Luxemburg, Marea 

Britanie, Islanda, Suedia, Irlanda, Finlanda, 
Liechtenstein 

120 180 

Grupa 2:  
Olanda, Austria, Belgia, Franţa, Germania, Italia, 

Spania, Cipru, Grecia, Malta, Portugalia 
104 160 

Grupa 3:  
Slovenia, Estonia, Letonia, Croaţia, Slovacia, 

Republica Cehă, Lituania, Turcia, Ungaria, 
Polonia, România, Bulgaria, Fosta Republică 

Iogoslavă a Macedoniei, Serbia  

88  140 

Nota bene – suma pe zi se calculează astfel:  
Până la cea de-a 14-a zi de activitate: suma pe zi per participant, așa cum se specifică în 
tabelul de mai sus 
+ 
Începând cu cea de-a 15-a zi și pînă la 12 luni de activitate: 70% din suma pe zi per 
participant, așa cum se specifică în tabelul de mai sus.  
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3. Sprijin pentru organizarea mobilităţilor  
Până la 100 de participanţi inclusiv: 350 EUR per participant 
+  
Începând cu participantul cu numărul 101 în sus: 200 EUR pentru fiecare participant în 
plus.  
 
Nota bene: Persoanele însoțitoare pentru stagiari în VET și persoanele care iau parte la 
APV (vizită de pregătire prealabilă) nu sunt considerate participanți la activitățile de 
mobilitate și nu sunt luate în calcul la stabilirea grantului pentru sprijin organizațional.  
 
4. Sprijin lingvistic 
Numai pentru mobilitățile stagiarilor în VET de minim 19 zile, excluzând zilele de transport, 
şi numai pentru limbile străine care nu sunt disponibile pe OLS: 150 EUR per participant.  


