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CONTRIBUŢIA FINANCIARÃ  A UNIUNII EUROPENE PENTRU PARTICIPANŢII LA MOBILITÃŢILE DE 
PERSONAL ÎN CADRUL 

PROGRAMULUI ERASMUS+, Acţiunea cheie 1 

Contributia financiara a UE pentru realizarea mobilitatilor de personal in cadrul Programului Erasmus +, 
Actiunea cheie 1 are doua componente: contributia pentru TRANSPORT si contributia de SPRIJIN 
INDIVIDUAL pentru subzistenţã. Celor douã tipuri de contribuţi le sunt asociate o serie de baremuri 
detaliate mai jos: 
1. TRANSPORT 
DISTANTA SUMA 
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 
Între 4000 și 7999 KM 820 EUR per participant 
8000 KM sau mai mult: 1100 EUR per participant 
Pentru determinarea intervalului de distanță aplicabil, beneficiarul trebuie să utilizeze calculatorul on-line de 
distanță, disponibil pe website-ul Comisiei la adresa 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
 
Nota bene: "distanța de deplasare" reprezintă distanța dintre locul de origine și locul de desfășurarea activitatii, 
în timp ce "suma" acoperă contribuția pentru călătorie, atât către, cât și de la locul de desfășurare (dus-intors). 
 

2. SPRIJIN INDIVIDUAL 

TARA GAZDA SUMA PE ZI IN EUR 
 
Danemarca, Irlanda, Olanda, Suedia, Marea 
Britanie 

 
160 

 
Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, 
Franța, 
Italia, Cipru, Luxemburg, Ungaria, Austria, 
Polonia, 
România, Finlanda, Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia, 
Elveția, Turcia 

 
140 

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

120 

Estonia, Croația, Lituania, Slovenia 100 
Sprijinul invidual se acordã pentru perioada de activitate specificã mobilitãţii care incepe în prima zi în care 
participantul la mobilitate trebuie sã fie în instituţia de primire şi ultima zi în care participantul trebuie sã fie în 
instituţia de primire. În consecinţã, perioada  de activitate exclude timpul alocat transportului. 

Întrucat noul regulamentul financiar al Programului Erasmus+, Acţiunea cheie 1, permite acordarea sprijinului 
individual în ziua imediat anterioarã perioadei de activitate specificã mobilitãţii şi/sau în ziua imediat ulterioarã 
perioadei de activitate specificã mobilitãţi, la UAD CLUJ-NAPOCA se va acorda sprijin invidual pentru ziua 
imediat anterioarã primei zile de activitate, conform Procedurii de organizare si derulare a mobilitãţilor 
Erasmus+, Acţiunea cheie 1 cu scop de predare sau formare a cadrelor didactice şi a altor categorii de 
personal. 


