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ANEXA IV – BAREME APLICABILE PENTRU COSTURILE 

BAZATE PE UNITĂȚI 
 

Acțiunea Cheie 1 

Proiecte de mobilitate 

în domeniul învățământului superior  

(KA131-HED) 
 

 

A. Mobilități între țările participante la program și către țările 
partenere din regiunile 5 și 14 

 
1. Sprijin pentru transport – contribuție la costurile de transport  

Mobilitatea studenților 

• Studenții și proaspeții absolvenți cu oportunități reduse care efectuează o 
mobilitate fizică de scurtă durată: 

Tabel 1 

Distanța de deplasare 
Transport standard – 

Suma 

Transport din 
categoria „green 
travel” – Suma 

Între 10 și 99 KM: 23 EUR per participant  
Între 100 și 499 KM: 180 EUR per participant 210 EUR per participant 

Între 500 și 1999 KM: 275 EUR per participant 320 EUR per participant 
Între 2000 și 2999 KM: 360 EUR per participant 410 EUR per participant 
Între 3000 și 3999 KM: 530 EUR per participant 610 EUR per participant 
Între 4000 și 7999 KM: 820 EUR per participant  
8000 KM sau mai mult: 1500 EUR per participant  

 
Nota bene: „distanța de deplasare” reprezintă distanța dintre locul de origine și locul 
de desfășurare a activităţii, în timp ce „suma” acoperă contribuţia pentru călătorie atât 
către, cât și de la locul de desfășurare (dus-întors). 
 
Mobilitatea personalului 

Tabel 2 

Distanța de deplasare 
Transport standard – 

Suma  

Transport din 
categoria „green 
travel” – Suma 

Între 0 și 99 KM: 23 EUR per participant  
Între 100 și 499 KM: 180 EUR per participant 210 EUR per participant 

Între 500 și 1999 KM: 275 EUR per participant 320 EUR per participant 
Între 2000 și 2999 KM: 360 EUR per participant 410 EUR per participant 
Între 3000 și 3999 KM: 530 EUR per participant 610 EUR per participant 
Între 4000 și 7999 KM: 820 EUR per participant  
8000 KM sau mai mult: 1500 EUR per participant  
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Nota bene: „distanța de deplasare” reprezintă distanța dintre locul de origine și locul 
de desfășurare a activităţii, în timp ce „suma” acoperă contribuţia pentru călătorie atât 
către, cât și de la locul de desfășurare (dus-întors).  
 
2. Sprijin individual pentru mobilitatea în format fizic  
 
Mobilitatea personalului între țările participante la program și către 
țările partenere din regiunile 5 și 14 
 
Tabel 3 

Țara gazdă Suma pe zi în EUR  

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, 

Luxemburg, Norvegia, Suedia 

Țări partenere (regiunea 14): Elveția, Insulele Feroe, 

Marea Britanie 

180 

Austria, Belgia, Cipru, Germania, Grecia,  Franța, 

Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania 

Țări partenere (regiunea 5): Andora, Monaco, San 

Marino, Statul Cetății Vaticanului 

160 

Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, 

Macedonia de Nord, Polonia, România, Serbia, 

Slovacia, Slovenia, Turcia, Ungaria 

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 3 
+ 
Între a 15-a zi și a 60-a zi de activitate: 70% din suma pe zi per participant, așa cum se 
specifică în tabelul 3. 

• Membrii personalului pot primi până la maximum 2 zile de sprijin individual 
suplimentar (pentru o zi de transport înainte de activitate și o zi de transport 
după activitate) necesare efectuării călătoriei dus-întors, dacă este cazul.  

• Membrii personalului care optează pentru a utiliza mijloace de transport din 
categoria „green travel” pentru efectuarea deplasării pot primi până la 
maximum 4 zile de sprijin individual suplimentar pentru zilele de transport 
necesare efectuării călătoriei dus-întors, dacă este cazul. 

 
Mobilitatea fizică de lungă durată a studenților între țările participante la 
program și către țările partenere din regiunile 5 și 14 
 

• Mobilitatea de studiu a studenților: 
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Tabel 4 

Țara gazdă 
Suma pe 

lună în EUR 

Grupul 1 
 

Țări cu 

nivel de 

trai ridicat 

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, 

Liechtenstein, Luxemburg,  Norvegia, Suedia 

Țări partenere (regiunea 14): Elveția, Insulele 

Feroe, Marea Britanie 

 

600 

Grupul 2 
 

Țări cu 

nivel de 

trai mediu 

Austria, Belgia, Cipru, Franța, Grecia, Germania, 

Italia, Malta, Olanda,  Portugalia, Spania  

Țări partenere (regiunea 5): Andora, Monaco, San 

Marino, Statul Cetății Vaticanului 

600 

Grupul 3 
 

Țări cu 

nivel de 

trai scăzut 

Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, 

Lituania, Macedonia de Nord Polonia, Serbia, 

Slovacia, Slovenia, Turcia,  Ungaria 

540 

• Aceste bareme stabilite de AN sunt fixe pentru întreaga durată a proiectului de 
mobilitate. 

• Mobilitatea de plasament a studenților: la granturile din tabelul 4 pentru sprijin 
individual se adaugă suma suplimentară („top-up”) de 150 EUR/lună.   

• Pentru studenţii si proaspeții absolvenți cu oportunităţi reduse (cei care 
beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului 
MEN 3392/2017, Art. 6, paragraful 2, cei de etnie romă sau cei cu statut de 
refugiat) care efectuează o mobilitate de studiu sau de plasament, la granturile 
pentru sprijinul individual se adaugă suma suplimentară („top-up”) de 250 
EUR/lună. 

• Studenţii și proaspeții absolvenți cu oportunități reduse care efectuează o 
mobilitate de plasament primesc atât suma suplimentară („top-up”) pentru 
studenții și proaspeții absolvenți cu oportunități reduse, cât și suma 
suplimentară („top-up”) pentru plasamente (cele două tipuri de sume 
suplimentare sunt cumulative). 

• Studenții și proaspeții absolvenți care nu primesc sprijin separat pentru 
transport pot opta pentru a primi finanțare în cazul în care utilizează mijloace 
de transport din categoria „green travel” pentru efectuarea deplasării. În această 
situație, participanții vor primi o singură contribuție de 50 EUR ca sumă 
suplimentară („top-up”) pentru sprijinul individual și, dacă este cazul, până la 
maximum 4 zile de sprijin individual suplimentar pentru zilele de transport 
necesare efectuării călătoriei dus-întors. 

 

Mobilitatea fizică de scurtă durată a studenților 
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• Studenţii și proaspeții absolvenți care efectuează mobilități fizice de scurtă 
durată (5-30 de zile): 

Tabel 5 

Durata fizică a mobilității Suma pe zi în EUR 

Până la cea de a 14-a zi de activitate 70 

Între a 15-a zi și a 30-a zi de activitate 50 

• Studenții și proaspeții absolvenți cu oportunităţi reduse care efectuează 
mobilități fizice de scurtă durată: la granturile din tabelul 5 pentru sprijin 
individual se adaugă suma suplimentară („top-up”) de: 

o 100 EUR (o singură contribuție) pentru mobilitățile cu durată totală 
cuprinsă între 5-14 zile 
sau 

o 150 EUR (o singură contribuție) pentru mobilitățile cu durată totală 
cuprinsă între 15-30 zile.   

• Studenții și proaspeții absolvenți care efectuează mobilități fizice de scurtă 
durată pot primi până la maximum 2 zile de sprijin individual suplimentar 
(pentru o zi de transport înainte de activitate și o zi de transport după activitate) 
necesare efectuării călătoriei dus-întors, dacă este cazul. 

• Studenții și proaspeții absolvenți care nu primesc sprijin separat pentru 
transport pot opta pentru a primi finanțare în cazul în care utilizează mijloace 
de transport din categoria „green travel” pentru efectuarea deplasării. În această 
situație, participanții vor primi o singură contribuție de 50 EUR ca sumă 
suplimentară („top-up”) pentru sprijinul individual și, dacă este cazul, până la 
maximum 4 zile de sprijin individual suplimentar pentru zilele de transport 
necesare efectuării călătoriei dus-întors. 

• Pentru studenţii sau proaspăt absolvenții care efectuează o mobilitate de 
plasament de scurtă durată nu se adaugă altă sumă suplimentară („top-up”) în 
afara celor menționate mai sus. 

 
3. Sprijin organizatoric pentru mobilități 
 
Până la 100 de participanţi, inclusiv: 400 EUR per participant 
+ 
De la participantul cu numărul 101 în sus: 230 EUR per participant. 

Programe intensive mixte: 400 EUR per participant, pentru minimum 15 participanți 
și maximum 20 de participanți. 
 
4. Sprijin pentru incluziune pentru organizații 

100 EUR per participant pentru costuri legate de organizarea mobilităților ale 
participanților cu oportunități reduse (de exemplu: cu afecțiuni fizice, mentale sau cu 
probleme de sănătate) care beneficiază de sprijin pentru incluziune pentru participanți 
pe bază de costuri reale. 
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B. Mobilități din țările participante la program către țările partenere 
din regiunile 1-4 și 6-13 

 
1. Sprijin pentru transport – contribuție la costurile de transport 
 
Mobilitatea studenților 

• Studenţii și proaspeții absolvenți care efectuează o mobilitate de studiu sau 
plasament către țările partenere din regiunile 1-4 și 6-13: 

Tabel 6 

Distanța de deplasare 
Transport standard - 

Suma 

Transport din 
categoria „green 
travel” – Suma 

Între 10 și 99 KM: 23 EUR per participant  
Între 100 și 499 KM: 180 EUR per participant 210 EUR per participant 

Între 500 și 1999 KM: 275 EUR per participant 320 EUR per participant 
Între 2000 și 2999 KM: 360 EUR per participant 410 EUR per participant 
Între 3000 și 3999 KM: 530 EUR per participant 610 EUR per participant 
Între 4000 și 7999 KM: 820 EUR per participant  
8000 KM sau mai mult: 1500 EUR per participant  

Nota bene: „distanța de deplasare” reprezintă distanța dintre locul de origine și locul 
de desfășurare a activităţii, în timp ce „suma” acoperă contribuţia pentru călătorie atât 
către, cât și de la locul de desfășurare (dus-întors). 

• Pentru mobilitățile din țările participante la program către țările partenere din 
regiunile 1-4 și 6-13, studenții și proaspeții absolvenți cu oportunități reduse 
trebuie să primească sprijin individual pentru transport. 

 
Mobilitatea personalului 

Tabel 7 

Distanța de deplasare 
Transport standard - 

Suma 

Transport din 
categoria „green 
travel” – Suma 

Între 0 și 99 KM: 23 EUR per participant  
Între 100 și 499 KM: 180 EUR per participant 210 EUR per participant 

Între 500 și 1999 KM: 275 EUR per participant 320 EUR per participant 
Între 2000 și 2999 KM: 360 EUR per participant 410 EUR per participant 
Între 3000 și 3999 KM: 530 EUR per participant 610 EUR per participant 
Între 4000 și 7999 KM: 820 EUR per participant  
8000 KM sau mai mult: 1500 EUR per participant  

Nota bene: „distanța de deplasare” reprezintă distanța dintre locul de origine și locul 
de desfășurare a activităţii, în timp ce „suma” acoperă contribuţia pentru călătorie atât 
către, cât și de la locul de desfășurare (dus-întors). 
 
2. Sprijin individual  

Mobilitatea personalului către țările partenere din regiunile 1 – 4 și 6 – 13  
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Tabel 8 

Din Către Suma pe zi în EUR 

Țările Programului 
Țările partenere din regiunile  

1 - 4 și 6 - 13 
180 

 
Nota bene: suma pe zi se calculează după cum urmează: 

Până la cea de-a 14-a zi de activitate: suma pe zi per participant, așa cum se specifică 
în tabelul de mai sus 
+ 
Între a 15-a zi și a 60-a zi de activitate: 70% din suma pe zi per participant, așa cum se 
specifică în tabelul de mai sus. 

• Membrii personalului pot primi până la maximum 2 zile de sprijin individual 
suplimentar (pentru o zi de transport înainte de activitate și o zi de transport 
după activitate) necesare efectuării călătoriei dus-întors, dacă este cazul. 

• Membrii personalului care optează pentru a utiliza mijloace de transport din 
categoria „green travel” pentru efectuarea deplasării pot primi până la 
maximum 4 zile de sprijin individual suplimentar pentru zilele de transport 
necesare efectuării călătoriei dus-întors, dacă este cazul. 

 
Mobilitatea fizică de lungă durată a studenților către țările partenere din 
regiunile 1 – 4 și 6 – 13  

• Mobilitatea de studiu sau de plasament a studenților: 

Tabel 9 

Din Către Suma pe lună în EUR 

Țările Programului 
Țările partenere din regiunile  

1 - 4 și 6 - 13 
700 

• Pentru studenții și proaspăt absolvenții cu oportunități reduse (cei care 
beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului 
MEN 3392/2017, Art. 6, paragraful 2, cei de etnie romă sau cei cu statut de 
refugiat) care efectuează o mobilitate de studiu sau de plasament, la granturile 
pentru sprijinul individual se adaugă suma suplimentară („top-up”) de 250 
EUR/lună. 

• Studenții și proaspeții absolvenți care nu primesc sprijin separat pentru 
transport pot opta pentru a primi finanțare în cazul în care utilizează mijloace 
de transport din categoria „green travel” pentru efectuarea deplasării. În această 
situație, participanții vor primi o singură contribuție de 50 EUR ca sumă 
suplimentară („top-up”) pentru sprijinul individual și, dacă este cazul, până la 4 
zile de sprijin individual suplimentar pentru zilele de transport necesare 
efectuării călătoriei dus-întors. 

• Mobilitatea de plasament a studenților: pentru mobilitățile către țările 
Partenere din regiunile 1-4 și 6-13 nu se adaugă altă sumă suplimentară („top-
up”) la sprijinul individual în afara celor menționate mai sus. 
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Mobilitatea fizică de scurtă durată a studenților 

• Studenţi și proaspeți absolvenți care efectuează mobilități fizice de scurtă durată 
(5-30 de zile) de studiu sau de plasament: 

Tabel 10 

Durata fizică a mobilității Suma pe zi în EUR 

Până la cea de a 14-a zi de activitate 70 

Între a 15-a zi și a 30-a zi de activitate 50 

• Studenții și proaspeții absolvenți cu oportunităţi reduse care efectuează 
mobilități fizice de scurtă durată: la granturile din tabelul 10 pentru sprijin 
individual se adaugă suma suplimentară („top-up”) de: 

o 100 EUR (o singură contribuție) pentru mobilitățile cu durată totală 
cuprinsă între 5-14 zile 
sau 

o 150 EUR (o singură contribuție) pentru mobilitățile cu durată totală 
cuprinsă între 15-30 zile.   

• Studenții și proaspeții absolvenți care efectuează mobilități fizice de scurtă 
durată pot primi până la maximum 2 zile de sprijin individual suplimentar 
(pentru o zi de transport înainte de activitate și o zi de transport după activitate) 
necesare efectuării călătoriei dus-întors, dacă este cazul. 

• Studenții și proaspeții absolvenți care nu primesc sprijin separat pentru 
transport pot opta pentru a primi finanțare în cazul în care utilizează mijloace 
de transport din categoria „green travel” pentru efectuarea deplasării. În această 
situație, participanții vor primi o singură contribuție de 50 EUR ca sumă 
suplimentară („top-up”) pentru sprijinul individual și, dacă este cazul, până la 
maximum 4 zile de sprijin individual suplimentar pentru zilele de transport 
necesare efectuării călătoriei dus-întors. 

• Pentru studenţii sau proaspăt absolvenții care efectuează o mobilitate de 
plasament de scurtă durată nu se adaugă altă sumă suplimentară („top-up”) în 
afara celor menționate mai sus. 
 

3. Sprijin organizatoric pentru mobilități 
 
Până la 100 de participanţi, inclusiv: 400 EUR per participant  
+  
De la participantul cu numărul 101 în sus: 230 EUR per participant. 
 
4. Sprijin pentru incluziune pentru organizații 
 
100 EUR per participant pentru costuri legate de organizarea mobilităților ale 

participanților cu oportunități reduse (de exemplu: cu afecțiuni fizice, mentale sau cu 

probleme de sănătate) care beneficiază de sprijin pentru incluziune pentru participanți 

pe bază de costuri reale. 


