
Prezentare Erasmus Plus



Acorduri Erasmus Plus

Lista completa a acordurilor inter-institutionale valabile incheiate cu universități din
Uniunea Europeană  pot fi gasite la adresa:

http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Acorduri_Erasmus+_2014-2021_02.04_.2014_.pdf

Sau prin intermediul 
www.tuiasi.ro

http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Acorduri_Erasmus+_2014-2021_02.04_.2014_.pdf�
http://www.tuiasi.ro/�


Studenți Cadre Didactice

Stagii de studiu/plasament

Documente Erasmus

Granturi Erasmus

Documente Erasmus

Stagii de predare

Fonduri Erasmus



Stagiul de studiu: mimimum 3 luni, maximum 12 luni;

Stagiul de plasament: minimum 2 luni, maximum 12 luni;
(durata  

minimă a fost modificata de la 3 la 2 luni)

Acelaşi student poate beneficia de maximum 12 luni de mobilitate*/ ciclu de 
studiu
- licenţă, master, doctorat, (exemplu: dacă un student a efectuat un stagiu de studiu de 
4 luni în anul III de licenţă, mai poate efectua un stagiu de plasament de maximum 8 
luni în anul IV de licenţă);

*durata mobilității de studiu, cumulată cu cea de plasament nu trebuie să depășească 12 luni per 
ciclu de studiu

Stagii de studiu/plasament

Studenți

Studenți



Documente Erasmus
Înainte de plecare: 

• Student Application Form de la universitatea gazdă (se completează de student); 
• Learning Agreement, însoțit de copie după planul de învățământ de la 
universitatea noastră şi de la instituția gazdă, cu precizarea compatibilităților; 
• Invitație de la universitatea gazdă; 
• Cerere de deplasare, completată după obținerea invitației; 
• Contract financiar, la semnarea căruia este necesară prezența unui garant; 
• Ordinul Rectorului, emis în baza documentelor anterioare; 

*aceste documente tip se ridică de la Biroul de Relații Internaționale și Imagine Universitară (Corp T Rectorat)

La revenire (la Prorectoratul de Relații Internaționale și Imagine Universitară) :
• Certificate of Attendance (semnat şi ştampilat de universitatea gazdă); 
• Learning Agreement/ Training Agreement (semnat şi ştampilat de universitatea gazdă); 
• Transcript of records/ Transcript of Work (semnat şi ştampilat de universitatea gazdă); 
• Scrisoare de recomandare de la profesorul îndrumător de la universitatea gazdă; 
• Europass Certificate (semnat şi ştampilat de universitatea gazdă);
• Raport narativ de activitate; 
• Completare chestionar online Comisia Europeană

Studenți



La revenire (la Facultate) :
• Situația școlară (Transcript of Records/Work); 
• Alte aprecieri;

La revenire (la Contabilitate/ Biroul Programe Externe) :
• Copie după Certificate of Attendance; 
• Copie după Ordinul Rectorului;
• Documentele de călătorie

 transport cu avionul (factură, bilet electronic, chitanță/ extras cont/ foaie de vărsământ 
pentru dovada plății, tichete de îmbarcare dus-întors);
 autocar/ tren (bilete de autocar/ tren);
 autoturism (bonuri de benzină)

• Documentele de cazare (chitanțe de cazare/ contract de închiriere/ declarație de la proprietar, 
în cazul unui apartament închiriat)

Studenți



Granturi Erasmus
Pentru studenţii care efectuează o mobilitate de studiu, granturile lunare sunt fixate în funcţie 

de ţara de destinaţie astfel:

Burse Sociale
Pentru studenţii cu mijloace reduse (cei care beneficiază de bursă socială), în cazul în care au fost 

selectaţi pentru o mobilitate de studiu Erasmus, la granturile menționate mai sus se adaugă 200 
Euro/lună. 

Studenți



Plasament
Pentru studenţii care efectuează o mobilitate de plasament, la granturile
corespunzătoare pentru mobilitatea de studiu se adaugă 200 Euro/lună. În acest
caz, nu se mai aplică o altă suplimentare în cazul celor cu mijloace reduse.

In cazul mobilităţilor de studiu, studenţii trebuie să fie înscrişi cel puţin
în al doilea an de studii; pentru mobilităţile de plasament această
condiţie nu se aplică, acestea pot fi efectuate și în anul I de studiu.

Acordarea grantului
80% din grant se va acorda cu cel mult 10 zile înainte de plecarea în

stagiu;
20% din grant se va acorda la întoarcere, după justificarea cheltuielilor și

depunerea fișei de echivalare, întocmită de facultatea de care aparține
studentul.

!

Studenți



Documente Erasmus

Înainte de plecare: 
• Invitație de la universitatea gazdă; 
• Teaching Programme; 
• Cerere de deplasare; 
• Contract financiar; 
• Ordinul Rectorului; 

*aceste documente tip se obțin de la Biroul de Relații Internaționale și Imagine Universitară (Corp T Rectorat)

La revenire (la Prorectoratul de Relații Internaționale și Imagine Universitară) :
• Teaching Programme (semnat şi ştampilat de universitatea gazdă); 
• Atestat de predare (semnat şi ştampilat de universitatea gazdă); 
• Raport narativ de activitate; 
• Completare chestionar online - Comisia Europeana

Cadre Didactice

Cadre Didactice



Cadre Didactice

La revenire (la Contabilitate/ Biroul Programe Externe) :
• Copie după Ordinul Rectorului;
• Copie după Atestatul de predare;
• Documentele de călătorie

 transport cu avionul (factură, bilet electronic, chitanță/ extras cont/ foaie de 
vărsământ pentru dovada plății, tichete de îmbarcare dus-întors);
 autocar/ tren (bilete de autocar/ tren);
 autoturism (bonuri de benzină)

• Documentele de cazare (chitanțe de cazare/ contract de închiriere/ declarație de la 
proprietar, în cazul unui apartament închiriat)



Stagii de predare

Zile de predare
Trebuie să se susțină minim 2 zile de predare, pentru o perioadă de maximum 2 luni, 

excluzând zilele de transport (numărul minim de zile s-a modificat de la 1 zi la 2 zile) ;

Ore de predare
Cadrul didactic trebuie să ofere mimimum 8 ore de predare/ săptămână (numărul 

minim de ore de predare a fost modificat de la 5 la 8 ore); 

Cadre Didactice



Cadre Didactice

Granturi Erasmus

Pentru cadrele didactice care efectuează o mobilitate de predare, subzistența 
zilnică este fixată în funcţie de ţara de destinaţie astfel:

Pentru mobilități cu durată mai mare de 14 zile (între 14 zile - 60 zile) se 
acordă doar 70% din subzistența zilnică.!



Cadre Didactice

În afară de suma alocată subzistenței cadrele didactice pot primi fonduri 
pentru costurile legate de transport. Calculul acestor sume se face în 
conformitate cu tabelul de mai jos:

! Pentru calcularea distanței se va folosi următoarea aplicație: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm�
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm�
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm�


Date contact Prorectoratul de Rela ții Internaționale și Imagine Universitară:

Telefon: + 40 – 232 – 278628
Telefon: + 40 – 232 – 278683, Interior: 2561; 2538
Fax: + 40 – 232 – 278628
E-mail: international@tuiasi.ro
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