
2014 
Mobilități în învățământul universitar 

Arhiva de documente și informații utile  

 
Contract 
Anexele contractului Erasmus+, Mobilitati în domeniul universitar 

(Actiunea Cheie 1) pentru anul academic 2014-2015 între ANPCDEFP și instituțiile 

beneficiare: 

•    Condiții generale 

•    Anexa III – Reguli financiare și contractuale (Exemple de calcul ale granturilor 

beneficiarilor finali  - SMS, SMP, STA, STT). Calculator de granturi pentru mobilități 

studențești. 

•    Anexa IV - Modelele de documente pentru contractare care vor fi folosite între 

beneficiar și participanti 

•    Modul de alocare a fondurilor Erasmus+ pentru proiectele de mobilitate în 

învățământul superior (Acțiunea Cheie 1) pe instituții pentru anul universitar 2014/15 

NOTĂ. Contractul cadru este personalizat și va fi trimis prin e-mail către fiecare 

instituție beneficiară! 

Formular raport intermediar pentru proiecte de mobilitate in domeniul universitar 

Model raport individual pentru participanți la mobilități pentru învățământ 

superior:: 

- student pentru mobilitate academică 

- student pentru mobilitate tip plasament 

- personal universitar 

Access MobilityTool+ 

Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+ 

Dicționar MobilityTool+ 

http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Conditii_Generale_2014.pdf
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Anexa_III_Reguli_fin_contr_Exemple_calcul_grant_benef_v2.pdf
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Calculator_granturi_SM_EPlus.xls
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Calculator_granturi_SM_EPlus.xls
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Anexa_IV_Modelele_de_documente_pentru_contractare_vs_iul2014.rar
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Mod_alocare_fond_KA1_Proiecte_mobilitate_inv_superior_pe_institutii_v5.pdf
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/F-KA1-107_Formular_Raport_intermediar_Proiecte_de_mobilitate_in_domeniul_universitar_V3.zip
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/EP-KA1-HE-Studies_EN.pdf
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/EP-KA1-HE-Traineeship_EN.pdf
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/EP-KA1-HE-Staff_EN.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?service=https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/index.cfm&acceptStrength=STRONG
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Mobility_Tool+_Guide_for_Beneficiaries.pdf
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Mobility_Tool+_Data_Dictionary.pdf


Online linguistic support (pentru mobilități mai lungi de 2 luni) și Ghid de utilizare 

a OLS 

Formulare notificare transfer 

Documente selecție și candidatură 
Rezultate selectie proiecte de mobilitate in domeniul universitar 2014-2015 

Lista candidaturilor pentru mobilități universitare la termenul 24 martie 

2014. 

Ghidul Programului 

- în limba engleză (paginile 35 - 46, 209 - 214) 

- în limba română (paginile 35 - 48, 218 - 223) 

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014 

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014 - Anexa pentru Proiecte de mobilitate 

Informații cu privire la obținerea Codului PIC și etapele unui proiect. 

Informații cu priivire la elementele de identitate vizuală ale programului 

Erasmus+. 

 

Formularul de candidatură 

Formularul se descarcă și se dezarhivează în calculator. Se deschide și se completează cu 

Adobe Reader (minim versiunea 10 - se poate descarca gratuit de AICI). 

Calculator automat pentru distanțe 

 

Alte documente utile: 

Ghid de completare a formularelor de candidatură 

Model pentru "Scrisoarea de mandat" 

Brosura Erasmus+ - What's in it for higher education 

 

Atenție! Candidatura se face doar de către instituție. Citiți cu atenție Ghidul 

Programului și Apelul Național la Propuneri de Proiecte înainte de a completa 

formularul de candidatură. 

http://erasmusplusols.eu/
http://erasmusplusols.eu/app/uploads/2014/09/Userguide_assessment.pdf
http://erasmusplusols.eu/app/uploads/2014/09/Userguide_assessment.pdf
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/F-KA1-102_Notificare_transfer_ERA_MOB_HEI_2014.xls
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/rezultate_selectie_proiecte_de_mobilitate_in_domeniul_universitar_2014_2015.pdf
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Mob_Universitar_24.03.2014.pdf
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Mob_Universitar_24.03.2014.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/2014/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/2014/documents/erasmus-plus-programme-guide_ro.pdf
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/apel_national_2014.pdf
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/ACTIUNEA_CHEIE1_2014.pdf
https://www.erasmusplus.ro/cod-identificare-pic
https://www.erasmusplus.ro/etapele-proiectelor-erasmus-plus
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/promotional_en.htm
http://get.adobe.com/reader/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/eform-technical-guide_en.pdf
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/mandate_letter.doc
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Erasmus_HE_Brochure_EN14.pdf


Studenții se vor adresa direct către Biroul pentru Programe Comunitare din 

universitatea la care sunt înscriși. 
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