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 ÎNSCRIEREA ON-LINE LA UNIVERSITATEA GAZDĂ – de consultat site-ul universității gazdă pentru a se

informa cu privire la documentele de completat si deadline-ul până la care pot fi trimise.

 COMPLETAREA CERERII TIP DE DEPLASARE

După obținerea primelor 3 semnături, studentul va veni la Biroul Erasmus+ (dna. Cerasela PIȘTA)
pentru verificarea cererii de deplasare și a următoarelor documente:

- invitaţie/ accept/ confirmare/ email: original sau copie. În cazul emailului, se va depune un printscreen;

- Learning Agreement Student Mobility for Studies semnat de student, coordonatorul Erasmus de la
facultate (UAIC) și coordonatorul Erasmus al universităţii gazdă: copie;

- calendarul academic (de consultat site-ul universităţii gazdă): printscreen;

- declarația privind durata stagiului Erasmus efectuat anterior (maxim 12 luni cumulate per ciclu de
studiu): original;

- declarația pe propria răspundere evitare dublă finanțare: original;

- fișă bursier ERASMUS+: original.

PAȘI DE URMAT DUPĂ SELECȚIA LA FACULTATE



Pentru calcularea grantului, se va folosi calculatorul disponibil pe site:
http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/calculare-grant/. Se pot edita doar
porțiunile marcate cu galben.

Instrucțiuni folosire calculator:

PASUL 1: Selectați țara unde veți desfășura stagiul.

PASUL 2: Selecți dacă sunteți beneficiar sau îndepliniți condițiile de acordare ale bursei sociale.

PASUL 3: Completați perioada stagiului, conform calendarului academic de pe site-ul universității
gazdă.

Start date (Data de începere a mobilității) corespunde cu data de început a stagiului.
Aceasta poate fi: (1) prima zi a cursurilor, (2) prima zi a sesiunii informative pentru studenții cu
dizabilități sau a sesiunii de bun-venit sau (3) prima zi a unui curs de limbă organizat de
universitatea gazdă sau de o altă instituție din țara primitoare.

End date (Data de sfârșit a mobilității) corespunde cu data de încheiere a stagiului, adică
cu ultima zi în care studentul trebuie să fie prezent la universitatea gazdă, de exemplu, ultima zi a
sesiunii obligatorii de examinare. Nu se finanțează sesiunea de restanțe.

PASUL 4: Completați cererea de deplasare cu valoarea grantului total pentru studiu (SMS)
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DEADLINE DEPUNERE DOCUMENTE

Cererea împreună cu documentele sus-menționate vor fi depuse la Registratura

Universității, numai după ce au fost verificate la Biroul Erasmus+, cu cel puțin 14 zile

înainte de data plecării și va fi discutată în prima ședință a Biroului Executiv al Consiliului

de Administrație.

NU vor fi aprobate documente incomplete.



 COMPLETAREA, SEMNAREA ȘI AUTENTIFICAREA CONTRACTULUI FINANCIAR

Document în care sunt menţionate drepturile şi obligaţiile studentului beneficiar de stagiu

şi ale UAIC.

Se primeşte prin e-mail de la Biroul Erasmus+ numai după aprobarea cererii de deplasare;

Se completează numai în format electronic cu toate datele solicitate;

Se printează în 3 exemplare. Împreună cu un garant cetăţean român, salariat în România

sau pensionar, se merge la notar pentru a autentifica în 3 exemplare Declarația

Angajament inclusă în Contractul Financiar;

 După autentificare, studentul va veni la BE+ cu Contractul Financiar (3 ex.) și Declarația

Angajament (3 ex.) semnate de el şi garant, în vederea obţinerii semnăturile

reprezentanţilor universităţii.
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Împreună cu contractul financiar, studenţii vor mai depune următoarele

documente:

 extras de cont în euro, deschis pe numele beneficiarului de grant. Contul poate fi

deschis la orice bancă. Grantul Erasmus este virat din contul în Euro al UAIC deschis

la BRD.

 extras de cont în lei, deschis pe numele beneficiarului de grant (doar în cazul

studenților de la Facultatea de Drept)

 adeverința de salariat/ cuponul de pensie al garantului;

 copie C.I. beneficiar și garant;

 copie după asigurarea de sănătate (cardul european de sănătate sau asigurare

privată).
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În momentul depunerii la BE+ a contractului financiar, studentul trebuie să

ridice Ordinul sau Dispoziția de deplasare (document care dovedește că se va

face plata bursei Erasmus+).

Plata grantului se va face astfel:

avansul de 90% va fi virat înainte de plecare, numai după aprobarea cererii tip
de deplasare și semnarea Contractului Financiar de către reprezentanţii
UAIC.

soldul de 10% va fi virat după revenirea beneficiarului din stagiu şi
îndeplinirea tuturor obligaţiilor specificate în contractul financiar.

PAȘI DE URMAT DUPĂ SELECȚIA LA FACULTATE



 EFECTUAREA TESTĂRII INIȚIALE OLS în limba de studiu de la universitatea gazdă -după primirea e-mailului

de invitație.

 Un test online înainte de stagiu pentru a măsura nivelul de competență lingvistică.

 Un test online după finalizarea stagiului pentru a măsura progresul lingvistic obţinut pe durata stagiului

Erasmus.

 Rezultatul testelor se trimite automat către student si instițutia de origine.

 Susţinerea testelor este obligatorie.

 Cursuri de limbă online, în limita numărului de licențe disponibil. Cursul se efectuează în timpul stagiului

Erasmus și este opțional.
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Alte precizãri

 Studentul Erasmus are dreptul la plata bursei MECTS în ţară pe toată

perioada stagiului;

 Dacă este pe locurile cu taxă, va continua să plătească taxa pe toată durata

studiilor Erasmus în străinătate;

 Studentul titular de stagiu care are, la plecare, dreptul la un loc de cazare în

căminele UAIC, îşi păstrează acest drept şi la întoarcerea din stagiu (cerere

înregistrată depusă la administratorul facultăţii).

 Studentul titular de stagiu în sem. II îşi păstrează şi pe durata stagiului

statutul avut în semestrul I numai dacă stagiul are loc la o universitate unde

semestrul al doilea începe înainte de încheierea sesiunii de iarnă la UAIC.
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Responsabil Stagii de studiu:

Cerasela PIȘTA (cerasela.jufa@uaic.ro, tel. 201113)

Responsabil financiar:

Alina ROBU (mihaela.robu@uaic.ro, tel. 201821)

http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/mobilitati-de-studiu-erasmus/

https://www.facebook.com/Stagii-de-studiu-Erasmus-442699822597989/

Programul de lucru cu publicul 

Luni – Joi, 10.00-12.30 

http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/mobilitati-de-studiu-erasmus/
https://www.facebook.com/Stagii-de-studiu-Erasmus-442699822597989/


Mult succes!


