
  

 

 

 

 

 
 

PROGRAMUL „EDUCAŢIE, BURSE, UCENICIE ŞI ANTREPRENORIATUL TINERILOR” ÎN ROMÂNIA 

FINANŢAT PRIN  

GRANTURILE SEE 2014-2021 
 

 

 

“În 13 octombrie 2016, Guvernul României şi guvernele Norvegiei, Islandei şi Liechtensteinului – 

ca state donatoare, au semnat Memorandumul de Înţelegere pentru implementarea Mecanismului 

Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021, prin care României i se alocă fonduri 

în valoare de 254,560,000 euro.  

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 acoperă mai multe programe de finanţare, care au ca scop 

reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării între 

statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și cele 15 țări beneficiare (Bulgaria, Cehia, 

Croația, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia 

şi Ungaria).  

 

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din 

Bucureşti are calitatea de Operator al Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul 

Tinerilor în România, finanţat din Granturile SEE 2014-2021 şi implementează proiectele finanţate 

în cadrul acestui mecanism financiar prin intermediul birourilor Erasmus+. 

 

În continuare se vor folosi urmãtoarele prescurtãri: 

SD: State Donatoare 

OP: Operator al Programului 

 

Modalitatea de calcul a grantului se realizează luând în considerare fiecare zi de mobilitate 

realizată şi cuantumul stabilit pentru țara de destinație după cum urmează: 

 

 

Sprijinul individual este un cost bazat pe unităţi, după cum urmează:  

 

Pentru studenţi:  

 

- Sprijinul individual (subsistenţa) pentru studenţii români ce participă într-o mobilitate de studiu 

sau stagiu de practică într-unul din statele donatoare - 1200 € /lună  

 

- Sprijinul individual (subsistenţa) pentru studenţii din SD care vin la studiu sau într-un stagiu de 

practică în România - 1000 € /lună  

Pentru personal:  

 

- Sprijinul individual (subsistenţa) pentru personalul românesc ce participă într-o mobilitate într-

unul din SD:  
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- 250 € /zi  

- 1250 € /săptămână  

- 2200 € /2 săptămâni  

 

- Sprijinul individual (subsistenţa) pentru personalul ce participă într-o mobilitate în România:  

- 150 € /zi  

- 750 € / săptămână  

- 1250 € /2 săptămâni  

 

Contributia pentru de transport (pentru mobilităţile studenţilor şi ale personalului) sunt 

costuri bazate pe unităţi, în funcţie de distanţe:  

- Distanţe între 10-99 km: 20 EUR / participant  

- Distanţe între 100-499 km: 180EUR / participant  

- Distanţe între 500-1999 km: 275 EUR / participant  

- Distanţe între 2000-2999 km: 360 EUR / participant  

- Distanţe între 3000-3999 km: 530 EUR / participant  

- Distanţe între 4000-7999 km: 820 EUR / participant  

 

Distanţele sunt cele calculate de calculatorul de distanţe de pe platforma Comisiei Europene şi 

contribuţia pentru transport se acordã pentru cãlãtoria dus-întors. 

 

 

Mobilităţi în anul universitar 2019-2020 
Organizate împreunã cu partenerul UAD din Oslo: 

 
OsloMet – Oslo Metropolitan University (Formerly HiOA - Oslo and Akershus University 

College) pe baza acordului încheiat de Biroul Erasmus+ în mai 2017. 

 

 

Pentru anul universitar 2019-2020, Biroul Erasmus+ a depus un proiect de mobilitate care a fost 

aprobat, proiectului de mobilităţi cu nr. 18-MOB-0054, cu bugetul global în valoare de 13.196 

EURO. 

 

Prevederile regulamentului de selecţie Erasmus+ din procedurile de organizare şi implementare a 

mobilităţilor pentru studenţi, respectiv pentru personal didactic şi nedidactic, se aplică şi în cazul 

selecţiei de mobilităţi SEE cu respectarea condiţiilor din Ghidul SEE 2018. 

 

Vã rugãm sã urmãriţi anunţurile privind organizarea selecţiilor şi implementarea proiectului de 

mobilitãţi. Datoritã costurilor ridicate din Norvegia, este recomadabil sã vã depuneţi candidaturile 

în cadrul acestui proiect, deoarece granturile sunt substanţiale. 

 

 

Lect.univ.dr. Doina IENEI 

Coordonator al Biroului Erasmus+ 
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