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Mobilitățile Erasmus+ în vreme 
de pandemie SARS-COV-2

 Comisia Europeană permite și opțiunea de format doar 
virtual/online al activităților realizate în țara gazdă
(chiar în cazul în care se menționează explicit în invitația 
de la universitatea gazdă acest lucru).

 Prin urmare, în cazul în care un participant se poate 
deplasa către țara gazdă pentru a realiza mobilitatea (în 
sensul ca nu are restricții de călătorie către țara gazdă), 
aceasta se consideră ca mobilitate propriu-zisă în format 
fizic, perioada de mobilitate efectuată în țara gazdă este 
eligibilă pentru finanțare, iar activitățile de mobilitate 
pot fi realizate în format online, fizic sau combinat 
(fizic+online). 

 Condiții călătorie: www.mae.ro/travel-conditions



 Biroul Erasmus trimite universității gazdă 
NOMINALIZAREA pentru studentul selectat. 

 Dacă universitatea gazdă nu oferă feedback (studentului 
și/sau Biroului Erasmus), studentul va descarca de pe site-ul 
acesteia documentele din dosarul de aplicare: 

➢ Formular de aplicare;

➢ Learning Agreement; 

➢ Formular de cazare/curs limbă străină;

➢ Orice alt document solicitat.

PAȘI DE URMAT



CANDIDATURA poate fi trimisă:

❖ on-line;

❖ scan;

❖ prin poștă.

Studentul trimite documentele până la termenul limită
specificat de universitatea gazdă.

Cazarea studentului se face în spații proprii ale univ. 
gazdă sau în spații de închiriat în cazul în care nu există 
campusuri proprii.

Pentru confirmarea rezervării, s-ar putea să fie solicitată 
plata în avans a chiriei sau a unei garanții.



L.A.-ul va fi stabilit de comun acord și
semnat de student, coordonator academic,
decan UDJG și universitatea gazdă.

1. SECȚIUNEA BEFORE THE MOBILITY

2. SECȚIUNEA DURING THE MOBILITY

3. SECȚIUNEA AFTER THE MOBILITY

LEARNING AGREEMENT FOR 
STUDIES/TRAINEESHIPS



Se completează secțiunea Before The Mobility

 În tabelul A, studentul completează codul, denumirea (în lb.
engleză/franceză) și nr. de credite alocat fiecărui curs pe care
urmează să-l frecventeze la universitatea gazdă.

 Disciplinele alese trebuie să fie compatibile cu ciclul și domeniul de
studii la care studentul este înmatriculat, fapt ce presupune
consultarea coordonatorului academic.

 Acest demers garantează recunoașterea disciplinelor și
echivalarea notelor/calificativelor la întoarecerea din mobilitate.

 Realizarea numărului minim de credite ECTS prevăzut pentru
perioada de mobilitate (30 - pentru mobilități de un semestru).

 În tabelul B, se completează disciplinele (în lb. engleză/franceză) pe
care studentul le-ar fi parcurs la UDJG pe perioada mobilității.

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES



• Secțiunea During The Mobility se completează de 
student în timpul mobilității în situația în care 
disciplinele alese trebuie înlocuite din diferite cauze 
(incompatibilitate de orar, a cursurilor alese ca nivel sau 
conținut, cursul este într-o limbă diferită de cea 
specificată inițial). 

• Modificările efectuate trebuie aprobate de toate părțile în
4-5 săptămâni de la începerea mobilității.

• Secțiunea After The Mobility are aceeași valoare ca Foaia
matricolă (transcript of records) și se completează la
finalul mobilității de către universitatea gazdă.



Dacă nu există acord, se va încheia un Acord inter-
instituțional între UDJG și instituția unde se va efectua
mobilitatea de practică.

 În tabelul A, studentul completează planul de
activități pe care urmează să le desfășoare la instituția
gazdă.

 Acesta va trebui semnat de student, coordonatorii
UDJG și instituția gazdă.

 Dacă practica este voluntară LA-ul va fi semnat de
reprezentanții Biroului Erasmus.

LEARNING AGREEMENT 
FOR TRAINEESHIPS 



În vederea completării L.A. for traineeships se vor 
identifica urmatoarele:

 competențele, cunoștințele și aptitudinile pe care studentul
trebuie să le dobândească/acumuleze în perioada de practică;

 sarcinile pe care studentul va trebui să le îndeplinească în
instituția unde se va realiza practica;

 modalitatea și planul de monitorizare și evaluare a studentului în
perioada stagiului de practică.

❖ Se va stabili de la început dacă studentul va primi
credite ECTS pentru activitate sau dacă această
activitate va fi recunoscută doar în suplimentul la
diplomă, sub formă de competențe acumulate.



 După transmiterea documentelor necesare
pentru aplicare de către student,
universitatea gazdă analizează și aprobă
dosarul în termen de 4 săptămâni de la
încheierea perioadei de aplicare.

 În momentul primirii invitației și a LA-ului
cu toate semnăturile, studentul anunță
Biroul Erasmus.

SCRISOAREA DE ACCEPTARE/
INVITAȚIA 



După primirea scrisorii de acceptare/invitației, studentul trimite 
documentele necesare întocmirii:

1. Scrisoare de acceptare (invitația) la studii/plasament;

2. LA-ul – cu toate semnăturile;

3. Extras de cont în euro, deschis, de preferat, la BCR (unde
comisioanele sunt negociate de UDJG);

4. Carte de identitate (pașaport, permis de ședere) student și 
garant (în acest sens, studentul va completa o fișă cu datele sale 
personale precum și ale garantului);

5. Adeverință de venit – a garantului;

6. Cardul European de Sănătate/asigurarea civilă și de accident*.

*în cazul mobilităților de practică.

FORMALITĂȚI DE PLECARE 



Studentul are obligatia de a încheia asigurările înainte de începerea
mobilității.

 STUDII:

➢ Cardul European de Sănătate, garantează o acoperire de bază.
Se poate încheia și o asigurare privată suplimentară.

 PRACTICĂ:

➢ asigurare de răspundere civilă (acoperă pagubele produse în
timpul șederii în străinatate);

➢ asigurare de accident (acoperă cel puțin vătămările rezultate
în urma accidentărilor la locul de studii/muncă).

➢ Se recomandă încheierea asigurării SARS-COV-2!

ASIGURĂRILE NECESARE 



 După depunerea dosarului cu documentele  solicitate, 

se întocmește CF;

 Semnarea CF se face în baza unei programări;

 Studentul va fi însoțit la semnarea CF de garant;

 Garantul poate orice persoana de cetățenie 

română/moldoveană, angajată pe teritoriul 

Romaniei/Republicii Moldova.

CONTRACTUL FINANCIAR (CF)



Toate mobilitățile sunt introduse în Platforma Mobility
Tool (platformă concepută de Comisia Euroapeană).

Perioada pentru care studentul urmează să primească
grantul este cea din invitație.

Plata grantului se va face în două tranșe, după cum
urmează:

 80% din grant înainte cu 5 zile calendaristice de
începerea mobilității;

 20% după validarea mobilității.

BURSA/GRANTUL ERASMUS+



OLS a fost conceput pentru a-i ajuta pe participanții Erasmus+
să își îmbunătățească cunoașterea limbii în care vor lucra,
studia sau desfășura activități de voluntariat, pentru a asigura
o calitate mai bună a mobilității.

Studentul realizează testarea lingvistică online ÎNAINTE și
DUPĂ ÎNCHEIEREA mobilității, pentru limbile cehă, daneză,
greacă, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, olandeză,
poloneză, portugheză sau suedeză.

https://support.erasmusplusols.eu/hc/ro 
https://www.youtube.com/watch?v=oP0cqLC5DbU 

ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)



 Universitatea gazdă nu percepe taxe pentru înscriere,
examinare, acces la laboratoare sau biblioteci în timpul
mobilității.

 Bursa obtinuță anterior de studentul UDJG va fi menţinută pe
perioada mobilității.

 Orice modificări la Acordul de studii (LA) vor fi efectuate până la
termenul limită stabilit de instituţia de origine şi instituţia gazda.

 Solicitarea de a prelungi perioada de mobilitate trebuie înaintată
Biroului Erasmus cu cel puţin o lună înainte de sfârşitul
perioadei planificate iniţial. Prelungirea va fi aprobată în limita
fondurilor disponibile în acel moment.

ÎN TIMPUL MOBILITĂȚII



La întoarcere, studentul are la dispoziție 15 zile calendaristice
pentru a depune documentele în vederea validării mobilității:

1. Foaia Matricolă/Transcript of records sau alte forme de evaluare
(aprecieri din partea profesorului coordonator) a activității
desfășurate de masterand/doctorand. Originalul acesteia va fi depus
la secretariatul facultății de care aparține (împreună cu traducerea
autorizată);

2. Certificatul de prezență, care atestă efectuarea mobilității, va fi
completat, semnat și ștampilat de universitatea/instituția gazdă;

3. Anexa 6 la CF (Chestionar validare mobilitate & Declaraţie pe
proprie răspundere) privind eventuala folosire de alte fonduri UE
completate de student) – formularele vor fi trimise de Biroul
Erasmus pe adresa de email a studentului;

FINALIZAREA MOBILITĂȚII



6. Documente de transport internațional dus și întors
(rezervare bilet, factură, boarding pass, bonuri de benzină);

7. Dovada plății cazării (chitanțe primite la achitarea costului
cazării) sau contractul de cazare;

8. Testarea lingvistică online la încheierea perioadei de
mobilitate (OLS) ;

9. Chestionarul online UE. Studentul completează Raportul
către Comisia Europeană emis automat de platforma
online Mobility Tool pe adresa de email a studentului după
ultima zi de mobilitate.



 Recunoașterea academică se realizează în conformitate cu
Regulamentul propriu de recunoaştere a perioadelor de
studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităţilor
Erasmus+ (2020).

 Biroul Erasmus va trimite secretariatul facultății pe email
foaia matricolă (transcript of records), iar studentul va
trimite traducerea autorizată a acesteia.

 Pentru recunoaşterea academică in integrum (integrală)
a studiilor efectuate în străinătate, studentul trebuie să
obţină de la universitatea gazdă numărul de credite specificat
în LA.

 Daca nu sunt promovate toate disciplinele înscrise în LA,
recunoaşterea academică este parţială.

RECUNOAȘTERE ACADEMICĂ STUDII



 Pentru un stagiu de practică care face parte din planul de
învățământ, instituţia de origine trebuie să acorde
recunoaştere academică pentru perioada petrecută în
altă ţară prin acordarea creditelor transferabile (ECTS).

 Recunoaşterea va avea la bază L.A.-ul semnat de către
toate părţile înainte de începerea mobilităţii (student,
decan, coordonator academic și universitatea/instituția
gazdă).

 Dacă practica nu face parte din planul de învățământ
(voluntară), universitatea de origine va furniza
recunoaştere cel puţin prin înregistrarea acestei perioade
în suplimentul la diplomă.

RECUNOAȘTERE ACADEMICĂ 
PRACTICĂ



conf. dr. Steluța STAN 

Coordonator instituțional Erasmus+ 

email: steluta.stan@ugal.ro

adm. patrim. Adriana PETRESCU

Coordonator mobilități studențești outgoing Erasmus+

adm. fin. Bianca DAMICIUC

Coordonator mobilități studențești incoming Erasmus+

email: erasmus@ugal.ro

tel. 0756 063 672 

Facebook: @erasmusudjg

Instagram: @erasmus_udjg

PERSOANE ȘI DATE DE CONTACT


