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PROGRAMUL ERASMUS+ - Acţiunea cheie 1 (KA107)  

 

 

În atenția participanților la selecție pentru granturi ERASMUS+, studenţi (studiu şi practică): 

 

 

Criterii de selecție şi eligibilitate pentru studenţi:  

 

- Să fie înmatriculați la cursuri de zi în universitatea noastră (licență, master sau doctorat);  

- Să prezinte dosarul pentru selecție (ex.: CV cu nr telefon si e-mail, scrisoare de intenție, copie 

CI, rezultate academice, atestat limbă străină , dacă este cazul, etc);  

- Să aibă rezultate școlare bune;  

- Să promoveze, cu rezultate bune, testul de limbă străină.  

 

Doctoranzii de la studiile finanțate cu fonduri europene (proiecte POSDRU sau altele) 

pot participa la selecție, dar NU pot derula mobilitatea Erasmus+ cât timp au finanțare din 

respectivul proiect, pentru a evita dubla finanțare. 

În cazul mobilităţilor de studiu, studenţii trebuie să fie înscriși cel puțin în al doilea an 

de studii când merg în mobilitate; pentru mobilitățile de plasament această condiție nu se aplică.  

Studenţii trebuie să efectueze o mobilitate într-o țară diferită de cea de rezidență.  

Studenţii străini trebuie să depună la dosar şi Certificatul de Înregistrare (dreptul de 

rezidență înregistrat pe teritoriul României). 

 

 

Informații referitoare la costurile de transport şi sprijin individual 

 

TRANSPORT 

 

Distanța de deplasare Suma 

Între 10 și 99 KM: 20 EUR per participant 

Între100 și 499 KM: 180 EUR per participant 

Între500 și1999 KM: 275 EUR per participant 

Între 2000 și 2999 KM: 360 EUR per participant 

Între 3000 și 3999 KM: 530 EUR per participant 

Între4000 și 7999 KM: 820 EUR per participant 

8000 KM sau mai mult: 1500EUR per participant 

 

 

 SPRIJIN INDIVIDUAL 

 

Mobilitatea personalului din România în țările partenere 

 

Suma pe zi în EUR 180 

 

 



 

 

 

Mobilitatea studenților din învățământul superior între țările Programului și țările partenere 

 

 

Din Către Suma 
Țările partenere eligibile Grupa1 Țările 

Programului 
900 EUR pe lună 

Grupa2 Țările 
Programului 

850 EUR pe lună 

Grupa3 Țările 
Programului 

800 EUR pe lună 

Țările Programului Țările partenere 700 EUR pe lună 

 

 

 

 

Informațiile privind instituțiile partenere se pot afla accesând pagina web destinata BRI:  

http://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/5_birou.html  
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