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1. Eligibilitatea cadrelor didactice şi a personalului  didactic auxiliar  ERASMUS şi a 
instituţiilor de învăţământ superior 

1.2 Statutul legal  

- Cadrul didactic şi/ sau personalul auxiliar didactic trebuie să fie angajat în 
instituţia de origine.  

- Instituţia de origine trebuie să fie deţinătoarea unei Charte Europene Erasmus. 
- Stagiul de formare la o instituţie trebuie să se realizeze în baza unui Acord Inter-

instituţional Erasmus semnat în prealabil de cele două instituţii partenere. 
- Stagiul de formare poate fi realizat în ţările membre ale Uniunii Europene sau a 

ţărilor cu statut de membru asociat, numai pe baza acordurilor menţionate. 
- Instituţiile partenere trebuie să cadă de acord înainte de efectuarea stagiului de 

formare asupra programului de lucru care va fi realizat de către cadrul didactic/ 
personalul nedidactic beneficiar al mobilităţii. 

 
 

2. Eligibilitatea costurilor de mobilitate 

2.1 Costurile de mobilitate vor fi acoperite 

Granturile sunt destinate să compenseze costurile adiţionale mobilităţii, costul călătoriei şi 
cheltuielile adiţionale cazării. Granturile nu sunt destinate pentru a acoperi toate costurile de 
predare în străinătate. 

2.2 Ajutorul maxim 

Grantul maxim per cadru didactic/ personal nedidactic se calculează conform plafoanelor 
prevăzute în Anexa VI.1b privind calculul granturilor la Contractul financiar instituţional 
încheiat între instituţia de origine şi A.N.P.C.D.E.F.P., http://www.anpcdefp.ro/programe/llp 
- costurile călătoriei (transportului) se calculează ţinând cont de costurile reale ale călătoriei;  
- costul subzistenţei se va calcula pe baza ratelor per diem (pentru stagii de predare de   1-4 
zile) sau săptămânale (pentru stagii de formare de 1-6 săptămâni), în funcţie de durata 
mobilităţii şi în funcţie de ţara de destinaţie.   

2.3 Timpul petrecut în străinătate 

Granturile sunt acordate pentru stagii de formare la instituţii Erasmus partenere din 
străinătate, care vor fi plasate între 1 iulie şi 30 septembrie a anului următor. 

Durata stagiului de formare poate fi de minimum o săptămână şi de maximum 6 

săptămâni. 


