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CONTRACT FINANCIAR ÎN CADRUL PROGRAMULUI 
ERASMUS+  
PENTRU MOBILITĂŢI DE STUDII ŞI/SAU PLASAMENT                                               
 

                                Nr. contract __/ __.__.____ 

 
Acţiunea cheie 1 – ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 
 
UNIVERSITATEA NAŢIONĂLĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI RO BUCURES29 
Adresă: Strada G-ral Constantin Budisteanu 19, sector 1, Bucuresti 
Numita în continuare “ Beneficiar”, reprezentată în vederea semnării prezentului contract de 
Profesor univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu, RECTOR 
 
pe de o parte,  
 
şi ………………………………………………………………. 
Data naşterii: __/__/____ 
 

CNP: ______________                                  SMP (Practică) / SMS (Studii) 

 
Naţionalitate:  RO  
Adresă: ……………………………………………………….. 
Telefon: +40 ……………………   
E-mail: ……………………………………………………….. 
Gen: F / M     
Anul academic: 2022-2023 
Ciclu de studiu:  Absolvent  
Număr de ani de studiu de învăţamânt superior încheiaţi:  5 
Student cu:        sprijin financiar din fonduri  ale UE  X 
   grant zero din fonduri ale UE    

   sprijin financiar din fonduri ale UE combinat cu zile de finanţare 
cu grant zero  

Sprijinul financiar include:    sprijin pentru nevoi speciale  
 Sprijin financiar pentru studenţi din medii dezavantajate  

(studenti care primesc bursa sociala sau care se califica, conform 
documentelor justificative, sa primeasca  aceasta  bursa)  
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Contul bancar unde se va transfera sprijinul financiar: ………………………………………………………… 
Numele titularului de cont:  …………………………………………………………….. 
Numele băncii: …………………………………………………………… 
Număr de clearing/Codul BIC/SWIFT: ……………………………   
Codul IBAN: …………………………………………………………………… 

 
Numit/ă în continuare “participant/ă”  
 
pe de altă parte, 
 

AU CONVENIT 
Asupra Condiţiilor Speciale şi a următoarelor Anexe care fac parte integrantă din prezentul contract 
("contractul"): 
 
Acţiunea cheie 1 – ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 
Anexa I Acord de studiu sau de formare pentru Erasmus+ pentru mobilităţi de studiu şi 

plasament (“Learning Agreement”) 
Anexa II Condiţii Generale 
Anexa III Carta Studentului Erasmus  
Anexa IV Condiții specifice 
 
 
Prevederile stabilite în Condiţiile Speciale prevalează asupra celor stabilite în Anexe  
 
Nu este obligatoriu ca documentele din Anexa I să fie prezentate terţilor conţinând semnături în 
original; copii scanate ale semnăturilor pot fi acceptate. 
 

CONDIŢII SPECIALE 
 
ARTICOLUL 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI   
1.1 Beneficiarul se angajează să acorde sprijin financiar participantului în vederea desfăşurării 

unei activităţi/experienţe de mobilitate de studii în cadrul programului Erasmus+.  
1.2 Participantul acceptă sprijinul financiar în cuantumul precizat la articolul 3.1 şi se angajează 

să desfăşoare activitatea/experienţa de mobilitate de studii conform Anexei 1.  
1.3  Modificările la prezentul contract vor fi cerute si aprobate de ambele parti printr-o notificare 

oficiala in scris (versiune pe hartie sau electronica). 
 
ARTICOLUL 2 – INTRAREA ÎN VIGOARE ŞI DURATA MOBILITATII 
2.1 Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ultima din cele două părţi 

semnatare.  
2.2 Mobilitatea va începe la   
 



A Str. G-ral Constantin Budișteanu, T +40 215 296 602 
 Sector 1, 010773 București E erasmus@unarte.ro 
 România W unarte.org 
 
 

 
 
 
UNArte este o instituție certificată SR EN ISO 9001:2008 și IQNet.   3/8 

……………………… 
şi se va încheia  cel mai târziu la data de  

 

……………………. 
Data de început a perioadei de mobilitate este orima zi în care participantul trebue să fie 
prezent la  
organizația de primire.  
Data de încheiere a perioadei de mobilitate este ultima z iîn care particioantul trebuie să fie 
prezent la organizația de primire. 
Mobilitatea de studiu/ practică se va desfășura la: 
 

…………………………………………………………………….. 
 
2.3 Participantul va primi finanţare din fonduri ale UE pentru  un număr de zile  egal cu durata 

perioadei de mobilitate,  

…………… zile 
dacă participantul beneficiază de sprijin financiar din fonduri ale UE combinat cu zile cu 
grant zero: participantul va primi sprijin financiar pentru un numar de zile corespunzator cu 
numarul de zile acoperite de grantul UE, care este de minimum 2 luni in cazul unui 
plasament si de 3 luni in cazul unei mobilitati de studiu;  
 

 
dacă participantul este un participant cu grant zero pentru întreaga perioadă, nu va primi 
finanțare UE. 

2.4  Durata totală a perioadei de mobilitate, inclusiv participări anterioare în Programul de 
Învăţare pe tot Parcursul Vieţii, sub-programul Erasmus, nu depăşeşte 12 luni pe ciclu de 
studiu.     

2.5  Cererile pentru prelungirea perioadei de şedere trebuie transmise Beneficiarului cu cel puţin 
o lună înainte de încheierea perioadei de mobilitate.   

2.6 În cazul rezilierii contractului în caz de forţă majoră, adică orice situaţie excepţională sau 
imprevizibilă, independentă de voinţa participantului şi care nu este cauzată de o greşeală 
sau de o neglijenţă a acestuia, participantul este îndreptăţit să primească din grant cel puțin 
suma corespunzătoare perioadei efectiv realizate din mobilitate. Orice alte sume trebuie 
rambursate, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu beneficiarul. 

2.7    Foaia Matricolă (Transcript of Records) sau Certificatul de Plasament/stagiu (sau declaraţia 
ataşată acestor documente) trebuie sa mentioneze  datele efective de început şi de încheiere a 
perioadei de mobilitate. 

 
ARTICOLUL 3 – SPRIJIN FINANCIAR  
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Acţiunea cheie 1 -  ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 
 
3.1.     Sprijinul financiar pentru mobilitate este în valoare de  
 

………………. EUR,  respectiv ………..  EUR/lună pentru ……….. zile 
 
3.2  Suma finală corespunzatoare  perioadei de mobilitate este determinată prin multiplicarea 

numărului de zile/luni de mobilitate precizate la articolul 2.3 cu rata aplicabilă pe zi/lună 
pentru ţara de destinaţie în cauză. În cazul lunilor incomplete, sprijinul financiar este calculat 
prin multiplicarea numărului de zile efectuate din luna incompletă cu 1/30 din costul pe 
unitate aplicabil unei luni.  

 
3.3 Rambursarea cheltuielilor pentru nevoi speciale, atunci când este cazul, se realizează pe baza 

documentelor justificative puse la dipoziţie de către participant.  
 
3.4 Sprijinul financiar nu poate fi utilizat pentru a acoperi cheltuieli similare deja finanţate din 

fonduri ale Uniunii Europene.  
 
3.5  Cu excepţia cheltuielilor precizate la articolul 3.4, sprijinul financiar este compatibil cu orice 

altă sursă de finanţare, inclusiv venituri pe care participantul le poate obţine lucrând în afara 
activităţilor de studiu/plasament, atâta vreme cât acesta execută integral activităţile 
prevăzute în Anexa I. 

 
3.6 Sprijinul financiar acordat sau parte din acesta va fi rambursat dacă participantul nu 

respectă termenii prezentului contract. Cu toate acestea, dacă participantul a fost împiedicat 
să-și îndeplinească activitățile sale de mobilitate specificate în Anexa 1 din motive de forță 
majoră, Participantul va fi îndreptățit să primească cel puțin grantul corespunzător perioadei 
reale de mobilitate. Orice fonduri suplimentare vor fi rambursate, cu excepția cazului în care 
s-a convenit altfel cu beneficiarul. Beneficiarul va anunţa astfel de situaţii Agenției Naționale 
în vederea aprobării. 
 

3.7 În cazul în care participantul reziliază contractul de finanțare încheiat cu Beneficiarul din 
motive de „forță majoră”, participantul are dreptul să primească suma din grant 
corespunzătoare cel puțin duratei efective a mobilității. Eventualele fonduri rămase trebuie    
să fie restituite, cu excepția cazului în care se stabilește altfel de comun acord cu  
Beneficiarul. 

 
ARTICOLUL 4 – MODALITĂŢI DE PLATĂ 
 
4.1 În termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea prezentului contract de către ambele 

părţi, şi nu mai târziu de data de început a mobilităţii, sau a primirii unei confirmări a sosirii 
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participantului la locul de stagiu, participantul  va primi  o plată cu titlu de avans în valoare de 
80% din suma stabilită în articolul 3  egală cu: 

   

……………………. EUR 
 
În cazul în care participantul nu pune la dispoziţia Beneficiarului documentele cerute  la 
termenul precizat de acesta,  se poate accepta, în mod excepţional, o plată întârziată a 
avansului. În situatia in care AN nu a transferat catre beneficiar fondurile alocate, se poate 
accepta, in mod exceptional, o plată întârziată a avansului. 

 
4.2 Dacă valoarea avansului de la articolul 4.1 este sub 100% din valoarea maximă a grantului, 

trimiterea chestionarului UE on-line se consideră ca fiind cererea participantului de plată a 
soldului. Beneficiarul are la dispoziţie 45 de zile calendaristice pentru a transfera soldul  sau 
de a iniţia procedurile de recuperare prin emiterea unei Note de debit, dacă este cazul.  În 
cazul prezentului contract soldul este în valoare de: 

 

………………….. EUR 
 
 
ARTICOLUL 5 – DOCUMENTE 
 
5.1 La întoarcerea în ţară, beneficiarul mobilităţii ERASMUS: 

- se va prezenta la instituţia de învăţământ superior într-un termen de cel mult 5 zile de la 
revenirea în ţară cu documentele necesare recunoaşterii perioadei de studii;     
- va depune în cel mult 5 zile (termen calculat pe zile lucrătoare) de la revenirea în ţară la Biroul 
Erasmus al Universităţii Naționale de Arte București următoarele documente: 
1. Contractul de studiu (Learning Agreement for studies) semnat de către responsabilul 
mobilităţii şi coordonatorul instituţional din universitatea primitoare şi ştampilat/ Contractul 
de plasament (Learning Agreement for traineeships) semnat de către responsabilul mobilităţii şi 
coordonatorul instituţional din universitatea primitoare şi ştampilat. 
2. Situaţia şcolară (note şi credite obţinute) – Transcript of Records/ Transcript of Work.  
3. Certificate of Attendance sau adeverinţă de la universitatea/instituţia primitoare (Facultate 
sau Relaţii Internaţionale) atestând că studentul/doctorandul a efectuat în perioada  

 

…………………… - ………………….. 
o mobilitate ERASMUS parcurgând toate activităţile prevăzute în contractul de studii 
(cursuri/seminarii/lucrări practice de laborator, etc.)/plasament; 
Toate aceste documente vor fi predate - în original – la Biroul Erasmus. 

 
5.2. În vederea efectuării decontului financiar, la Biroul Contabilitate se depun următoarele 

documente: 
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5.2.1 Documentele de călătorie: 
 pentru trasportul cu avionul: factură, chitanţă/ bilete electronic, extras cont/foaie de

vărsământ pentru dovada plății, tichete de îmbarcare dus-întors; 
 bilet de autocar/tren,
 bonuri de benzină în cazul deplasării cu autoturism;
5.2.2 Chitanţe de cazare sau contract de închiriere sau declaratie proprietar apartament 
închiriat. 

În cazul în care participantul: 1) nu revine la Universitatea Națională de Arte București, 2) nu şi-a 
îndeplinit obligaţiile profesionale ce îi reveneau pe durata stagiului la instituţia parteneră la un nivel 
cel puţin de promovare, 3) studiază la Universitatea parteneră o perioadă mai scurtă decât cea 
prevăzută în stagiu sau 4) nu depune la Biroul Erasmus TOATE documentele listate mai sus, acesta 
se obligă să restituie integral instituţiei ofertante cuantumul sumei primite, în termen de cel mult  5 
zile de Ia revenirea în ţară, în valuta în care s-a făcut iniţial plata. În caz de întârziere se adaugă 
penaIizări de 0,5% din suma primită, pe zi, începând de la expirarea termenului prevăzut ca limită 
pentru prezentarea Ia instituţia de învăţământ şi depunerea actelor şi până la data achitării efective 
a sumei datorate. 

ARTICOLUL 6 – GARANȚIA SUPLIMENTARĂ 

Beneficiarul mobilităţii ERASMUS va asigura, sub sancţiunea codului penal, consemnarea datelor 
complete şi reale ale persoanei (părinte, altă rudă apropiata, sponsor etc.) care garantează 
contravaloarea cuantumului primit, conform contractului de garanţie suplimenatră. 

ARTICOLUL 7 – ASIGURARE 

7.1 Participantul trebuie să beneficieze de asigurare adecvată. 
Atât pentru stagiile de studiu, cât şi pentru cele de plasament asigurarea medicală va fi 
încheiată de către: participant. 
Numărul de asigurare şi compania de asigurări:  …………………………………………………. 

7.2  Pentru studiu şi plasament:  Confirmarea încheierii asigurării de sănătate va fi inclusă în 
contract, [În mod normal, asigurarea de bază este acoperită de asigurarea naţională de sănătate a 
participantului şi pe durata şederii sale într-o altă ţară UE prin Cardul European de Sănătate. Cu toate 
acestea, acoperirea Cardului European de Sănătate sau a unei asigurări private s-ar putea să nu fie 
suficientă, în special în cazul repatrierii şi al anumitor intervenţii medicale. În acest caz, o asigurare 
privată suplimentară ar putea fi utilă.  

7.3  Pentru plasamente: Confirmarea faptului că s-a încheiat asigurarea civilă şi ce presupune 
aceasta (acoperirea daunelor produse de participant la locul de muncă) vor fi incluse în 
contract.  
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[O asigurare civilă acoperă daune cauzate de participant pe durata şederii sale în străinătate 
(independent dacă acesta se află la locul de muncă sau nu).   
Diverse prevederi cu privire la asigurarea civilă există în diferite ţări implicate în mobilităţi 
transnaţionale de plasament. Din aceste motive stagiarii riscă să nu fie acoperiţi de asigurare.  
 

7.4  Pentru plasamente: Confirmarea faptului că s-a încheiat asigurarea de accident şi ce 
presupune aceasta (acoperirea vătămărilor produse participantului la locul de muncă) vor fi 
incluse în contract. 
[Această asigurare acoperă vătătmările produse angajaţilor ca urmare a accidentelor la locul de 
muncă. Cu toate acestea, măsura în care stagiarii transnaţionali sunt acoperiţi de aceeaşi asigurare 
poate varia în ţările implicate în programele de mobilităţi transnaţionale.  

 
 
ARTICOLUL 8 –  CHESTIONARUL UE   ONLINE 

 
8.1. Participantul va completa şi va transmite online chestionarul UE  dupa întoarcerea din 

mobilitate, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea invitației de completare.  
 Participanţilor care nu completează şi nu transmit chestionarul UE on-line li se va cere  

rambursarea totală sau parţială a sprijinului financiar primit.  
 
8.2    Un chestionar suplimentar online va putea fi trimis participantului cu scopul de a-i oferi 

posibilitatea sa raporteze  asupra chestiunilor referitoare la recunosterea perioadei de 
mobilitate in institutia de origine.  

8.3      Participantul care primește un grant UE Erasmus+ va rambursa integral sau parțial grantul 
UE dacă nu respectă clauzele acordului de grant (cu excepția situațiilor în care un caz de forță 
majoră îl împiedică să își finalizeze activitățile prevăzute în străinătate). Acestuia i se poate 
solicita să ramburseze, integral sau parțial, grantul UE primit dacă nu își finalizează și nu își 
depune raportul final online. 

 
8.4    Participantul care nu reușește să prezinte raportul poate fi obligat de către instituția de 

învățământ   superior de trimitere să ramburseze parțial sau integral grantul UE primit. 
Rambursarea nu se solicită atunci când un a fost împiedicat să își finalizeze activitățile 
planificate în străinătate din cauza unui caz de forță majoră. Astfel de cazuri sunt raportate de 
către Beneficiar și sunt supuse aprobării scrise din partea Agenției Naționale. 

 
 
ARTICOLUL 9 – DREPT APLICABIL ŞI INSTANŢELE COMPETENTE  

 
9.1 Prezentul contract este considerat de natură civilă.  Utilizarea grantului se supune termenil 

prezentuluicontract, regulilor aplicabile ale Uniunii Europene si, în subsidiar, legislaței 
românești.  
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9.2 nstanţele competente sunt instantele judecătorești din localitatea unde se află sediul 
Beneficiarului, care au competenţa exclusivă de a soluţiona orice litigiu între Beneficiar si 
participant, cu privire la   interpretarea, aplicarea şi validitatea prezentului contract, în cazul 
în care acest litigiu nu poate fi  rezolvat pe cale amiabilă. Actul de faţă constituie titlu 
executoriu fără nici o altă formalitate prealabilă, în eventualitatea în care beneficiarul de 
mobilitate Erasmus încălca angajamentele contractuale şi termenele stabilite consensual, în 
ceea ce priveşte restituirea sumelor la care se face referire prin contract şi actul adiţional. 

 
ARTICOLUL 10 
 
10.1 Contractul de față se funadmentează pe contratul nr. …………………………………………… dintre     

Universitatea Națională de Arte București și Agenția Națională pentru Programe Comunitare 
în Domeniul Educației și Formării Profesionale, responsabilă în România pentru gestionarea 
fondurilor Programului Erasmus. 

 
SEMNĂTURI: 
Universitatea Nationala de Arte Bucureşti 
RECTOR, 
Prof.univ.dr. Cătălin Mihai Bălescu 
 

 

 Participant, 
 

Director Financiar-Contabil, 
ec. Florentina Stan 
 
 
 
Data:  

 
 
 
 
Coordonator Erasmus+, 
asist. univ. dr. Oana Bordeanu 
 

  
 


