
Cuantumul grantului pentru mobilități Erasmus+ studenți 
Proiecte cu țările participante Ia program (KA103): țări UE+ Turcia și SEE 

 
 
Pe parcursul anului universitar 2021-2022 mobilitățile studențești deruate în țările participante Ia program (KA103) se pot 

finanța din unul dintre cele 2 proiecte aflate în derulare: 

• Proiect 2019-1-RO01-KA103-062035, perioada de eligibilitate a mobilităților: 01.06.2019-31.05.2022 

• Proiect 2020-1-RO01-KA103-078481, perioada de eligibilitate a mobilităților: 01.06.2020-30.05.2023 

Perioadele maxime de mobilitate ce pot fi finanțate din cele 2 proiecte sunt:  

Perioadă maximă finanțată 2019-1-RO01-KA103-062035 2020-1-RO01-KA103-078481 

Mobilitate de studiu (SMS) 12 luni 12  luni 

Mobilitate de practică (SMP) 2 luni 6 luni 
 
Grantul lunar Erasmus+ diferă  în funcție de țara de destinație, astfel: 

Mobilități  de studiu  
(SMS) 

Mobilități de practică 
(SMP) 

Țara de destinație 

 
 
520 Euro/ lună 

 
 
720  Euro/ lună 

 
Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, 

Grecia, lrlanda, lslanda, ltalia, Liechtenstein, Luxemburg, 

Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, 

Suedia 
 
 
470 Euro/ lună 

 
 
670  Euro/ lună 

 
Bulgaria, Cehia, Croatia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, 

Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ungaria 

NU  se finanțează transportul. 
 
Perioada finanțată se calculează conform reglementărilor Comisiei Europene astfel:  orice lună  are 30 de  zile, indiferent 

de numărul  real  de zile calendaristice al lunii respective (28, 29, 30  sau 31 de zile). 
 
Grantul total Erasmus+ se calculează astfel:  numărul real de zile de mobilitate finanțate se împarte Ia 30 zile 

(echivalentul numărului de luni) și se înmulțește cu grantul lunar. 
 
Grantul lunar pentru mobilitățile de studiu (SMS) se poate majora cu 200 euro/lună pe baza documentelor doveditoare 
pentru: studenți cu nivel de trai scăzut (ex. cazuri sociale), studenți orfani și studenți părinți tineri (vezi secțiunea 
Înscrierea Ia concursul de selecție - Întocmirea dosarului de candidatură, https://www.unitbv.ro/studenti/erasmus). 
 
Data de începere a mobilității poate fi: 
 
1) prima zi a cursurilor  Ia care va participa studentul, conform calendarului academic al universității gazdă/ invitației din 

partea instituției gazdă, sau 

2) prima zi a sesiunii informative ori a sesiunii de bun-venit organizată de universitatea gazdă, sau  
 
3) prima zi a unui curs de limbă străină, organizat de universitatea gazdă sau de o altă instituție din țara primitoare. 
 
Data de finalizare a mobilității va fi: 
1) ultima zi în care studentul trebuie sa fie prezent Ia universitatea gazdă pentru activități academice (de exemplu, ultima zi a 

sesiunii obligatorii de examinare); 

2) nu se finanțează sesiunile de restanțe. 


