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ERASMUS+ 2014/2015 
 
StudenŃi - stagii de studiu şi plasament 

 

� Stagiul de studiu: mimim 3 luni, maxim 12 luni; 
� Stagiul de plasament: minim 2 luni, maxim 12 luni; 
� Acelaşi student poate beneficia de maxim 12 luni de mobilitate/ ciclu de studiu - 

licenŃă, master, doctorat, (ex. daca un student a efectuat un stagiu de studiu de 4 
luni în anul 3 de licenŃă, mai poate efectua un stagiu de plasament de maxim 8 
luni în anul 4 de licenŃă); 

� Pentru studenŃii care efectuează o mobilitate de studiu, granturile lunare sunt 
fixate în funcŃie de Ńara de destinaŃie astfel: 

Nivelul naŃional fixat al grantului 
(Euro/lună) 

Grupul 1 de Ńări  Austria, Danemarca, Finlanda, FranŃa, Irlanda, 
Italia, Liechtenstein, Norvegia, Suedia, 
ElveŃia, Marea Britanie 

 
500 

Grupul 2 de Ńări Belgia, CroaŃia, Cehia, Cipru, Germania, 
Grecia, Islanda, Luxemburg, Olanda, 
Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia 

 
500 

Grupul 3 de Ńări Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, 
Malta, Polonia, România, Slovacia, Fosta 
Republică a Macedoniei 

 
450 

 
� Pentru studenŃii cu oportunităŃi reduse (cei care beneficiază de bursă socială), în 

cazul în care au fost selectaŃi pentru o mobilitate de studiu Erasmus, la granturile 
de mai sus se adaugă 200 Euro/luna.  

� Pentru studenŃii care efectuează o mobilitate de plasament, la granturile 
corespunzătoare pentru mobilitatea de studiu se adauga 200 Euro/luna. În acest 
caz, nu se mai aplică o altă suplimentare în cazul celor cu oportunităŃi reduse.  

� In cazul mobilităŃilor de studiu, studenŃii trebuie să fie înscrişi cel puŃin în al 
doilea an de studii; pentru mobilităŃile de plasament această condiŃie nu se aplică; 

 
Toate mobilităŃile se fac în cadrul unor acorduri inter-instituŃionale valabile încheiate 
între universităŃi, excepŃie fac stagiile de plasament. 
 

Acordurile valabile se găsesc la adresa: 
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Acorduri_Erasmus+_2014-2021_02.04_.2014_.pdf 
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Cadre didactice - stagii de predare 

 
� Minim 2 zile de predare, maxim 2 luni, excluzând zilele de transport; 
� Mimim 8 ore de predare/ săptămână; 
� SubzistenŃa zilnică este fixată în funcŃie de Ńara de destinaŃie astfel: 
 

łara de destinaŃie Mobilitatea cadrelor didactice şi a 
personalului administrativ (Euro/zi) 

Danemarca, Irlanda, Olanda, Suedia, Marea 
Britanie 

160 

Belgia, Bulgaria, Cehia, Grecia, FranŃa, 
Italia, Cipru, Luxemburg, Ungaria, Austria, 
Polonia, România, Finlanda, Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia, ElveŃia, Turcia 

140 

Germania, Spania, Letonia, Malta, 
Portugalia, Slovacia, Fosta Republică a 
Macedoniei 

120 

Estonia, CroaŃia, Lituania, Slovenia 100 
 
� Pentru mobilităŃi cu durata mare mare de 14 zile (între 14 zile-60 zile) se 

acordă doar 70% din subzistenŃa zilnică; 
�    În plus cadrele didactice pot primi fonduri pentru costurile legate de transport 

după cum urmează: 
 

DistanŃe Suma 
Între 100 şi 499 km 180 Euro/ cadru didactic 
Între 500 şi 1999 km 275 Euro/ cadru didactic 
Între 2000 şi 2999 km 360 Euro/ cadru didactic 
Între 3000 şi 3999 km 530 Euro/ cadru didactic 
Între 4000 şi 7999 km 820 Euro/ cadru didactic 
Peste 8000 km 1110 Euro/ cadru didactic 

Pentru calcularea distanŃei se va folosi: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/distance_en.htm 
 
 
 

Toate mobilităŃile se fac în cadrul unor acorduri inter-instituŃionale valabile încheiate 
între universităŃi. 
 
Acordurile valabile se găsesc la adresa: 
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Acorduri_Erasmus+_2014-2021_02.04_.2014_.pdf  


