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Reguli financiare - stagii de formare Erasmus+ 2017-2018
Grantul individual Erasmus+ acordat cadrelor didactice care efectuează stagii de
predare, precum şi personalului ne-didactic al universittății care desfăşoară stagii de fomare,
este de max. 1000 Euro în cadrul Proiectului Erasmus+ 2017-2019 (Ctr. nr. 2017-1-RO01-KA103035675).
În conformitate cu regulile de finanțare stabilite de Agenția Națională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Ghidului Programului Erasmus+
publicat de Comisia Europeană, grantul individual total se compune din:
1) contribuţia pentru cheltuielile de subzistenţă;
2) contribuţia la cheltuielile de transport.
O zi de transport înainte de prima zi de activitate în străinătate și o zi pentru transport după ultima zi de
activitate în străinătate se pot adăuga la durata perioadei de mobilitate și pot fi, de asemenea, luate în
considerare la calcularea sprijinului financiar individual.

Grantul pentru transport (contribuția la costurile de călătorie dus-întors) reprezintă o sumă forfetară,
calculată conform calculatorului de distanțe al Comisiei Europene (potrivit Anexei III punctul I.2 A
Transport a Contractului). Grantul pentru transport poate fi de zero (0) Euro.
Numărul maxim de zile finanţate din Programul Erasmus+ se va stabili prin scăderea sumei forfetare
alocate pentru transport din grantul maxim individual de 1000 Euro și împărțirea valorii astfel rezultate
la subzistenţa zilnică stabilită de Comisia Europeană pentru ţara de destinaţie.
Întrucât cadrul Mobility Tool al EACEA admite doar număr întreg de zile și țănând seama de plafonul
propus, francțiunile de zi vor fi eliminate.
În cazul în care durata totală a stagiului este mai mare decât numărul maxim de zile finanţate din
fonduri Erasmus+, diferenţa de zile va fi considerată perioadă cu grant zero.
Grantul individual total acordat ca subzistență va rezulta din înmulţirea numărului de zile finanţate cu
subzistenţa zilnică stabilită de către Comisia Europeană pentru ţara de destinaţie, conform exemplului
din Anexa I.
Plata grantului Erasmus+ pentru cadrele didactice și personalul universității se va efectua integral
înainte de începerea stagiului (a vizitei de predare/formare).

Aprobat în ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație, Hot.nr. RI 25/04.09.2017

Anexa I privind grantul individual pentru stagiile de predare ale cadrelor didactice (STA) și de
formare ale personalului ne-didactic al universității (STT) în cadrul Proiectului Erasmus+ 2017-2019
(Ctr. nr. 2017-1-RO01-KA103-035675)

Tara de destinatie

Mobilitatea
personalului
(Euro/zi de predare
sau formare) Sume fixe
160

Danemarca, Irlanda, Olanda,
Suedia, Marea Britanie
Belgia, Bulgaria, Republica Cehă,
Grecia, Franșa, Italia, Cipru,
Luxemburg, Ungaria, Austria,
Polonia, România, Finlanda, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia,
Turcia

140

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

120

Estonia, Croația, Lituania, Slovenia

100

Transport
Distanța

Suma - Unit costs

Între 100 și 499 KM
Între 500 și 1999 KM
Între 2000 și 2999 KM
Între 3000 și 3999 KM
Între 4000 și 7999 KM
8000 KM sau mai mult

180 EUR per participant
275 EUR per participant
360 EUR per participant
530 EUR per participant
820 EUR per participant
1100 EUR per participant

Pentru calcularea distanței transportului, va trebui să folosim acest instrument al
Comisiei Europene (distance calculator):
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm

Exemplu de calcul al grantului individual STA și STT
Pentru un stagiu de predare/formare la o instituţie din Bruxelles (Belgia), calculul va fi următorul:
1. Transport: Distanța între Iasi și Bruxelles calculată cu ajutorul calculatorului de distanțe al
Comisiei Europene este de 1736.77 km. Potrivit Anexei III punctul I.2 A Transport, pentru această
distanță se va aloca suma forfetară de 275 euro.
2. Număr maxim de zile finanţate : (1000 – 275) / 140 = 5,18 zile. Se va finanţa din fonduri
Erasmus+ un număr maxim de 5 zile de predare/formare.
Conform Anexei III punctul I.2 B Sprijin individual, subzistenţa zilnică stabilită pentru Belgia este
140 EUR/ zi.
3. Subzistența totală:
a) dacă durata totală a stagiului de predare/ formare este de 4 zile, subzistenţa totală va fi 560 euro
(4 zile finanţate* 140 euro/zi)
b) dacă durata totală a stagiului de predare/ formare este de 5 zile, subzistenţa totală va fi 700 euro
(5 zile finanţate * 140 euro/zi)
c) dacă durata totală a stagiului de predare/ formare este de 6 zile, subzistenţa totală va fi 700 euro
(5 zile finanţate * 140 euro/zi). Perioada totală de 6 zile de stagiu va compusă aşadar din 5 zile cu
finnaţare Erasmus+ şi 1 zi cu grant zero.
4. Grantul individual total pentru va fi astfel de:
a) 835 euro (275 euro transport + 560 euro subzistenţă) - pentru o durată totală a stagiului de 4 zile
b) 975 euro (275 euro transport + 700 euro subzistenţă) - pentru o durată totală a stagiului de 5 zile
c) 975 euro (275 euro transport + 700 euro subzistenţă) - pentru o durată totală a stagiului de 6 zile
(5 zile cu finanţare + 1 zi grant zero).

