
2017 
Mobilități în învățământul universitar 

Arhiva de documente și informații utile  

 
Lista persoanelor de contact de la birourile Erasmus+ din universităţi. 

Contact persons in the Erasmus+ offices. 

Rezultate ale selecției pentru candidaturile depuse la termenul limită 2 februarie 2017, 

proiecte de mobilitate - acțiunea cheie 1: 

– între ţările programului (publicate la data de 18 aprilie 2017) 

– cu ţările partenere (publicate la data de 14 iulie 2017) 

  

Lista candidaturilor primite la termenul de 2 februarie 2017 pentru mobilități în 

domeniul universitar (publicată pe 7.02.2017) 

 

Contract 
Anexele contractului Erasmus+, Mobilităţi în domeniul universitar între 

ţările programului (Actiunea Cheie 1 - KA103) pentru apelul 2017 între 

ANPCDEFP și instituțiile beneficiare: 

• Anexa I – Condiţii generale 

• Anexa II – Descrierea proiectului şi bugetul aprobat (model) 

• Anexa III – Reguli financiare și contractuale 

• Anexa IV – Bareme aplicabile pentru contribuţiile la costurile pe număr de unităţi 

• Anexa V – Modelele de documente pentru contractare care vor fi folosite între beneficiar 

și participanţi 

• Contract de finanţare pentru beneficiari - mobilităţi cu ţările programului KA103 

2017 (model) 

http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2018/BPE_RO_date_contact_mart2018.pdf
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/BPE_RO_date_contact_oct2017.pdf
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2018/BPE_RO_date_contact_mart2018.pdf
http://www.erasmusplus.ro/library/Scolar/2017/KA1/HE_Rezultate_selectie_KA103_2017.pdf
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/KA1/Website_Rezultate_candidaturi_KA107_2017_140717.pdf
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/KA1/0202_proiecte%20depuse%20KA1-103%2B107_10022017.pdf
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/KA1/0202_proiecte%20depuse%20KA1-103%2B107_10022017.pdf
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/KA1/conditii%20generale%202017_mono.pdf
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/KA1/Anexa_II_KA103_2017.pdf
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/KA1/KA103_2017_Anexa_III_Reguli_financiare_si_contractuale.pdf
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/KA1/Anexa_IV%20_Bareme_aplicabile_KA103_2017.pdf
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/KA1/Anexa%20V%20KA103.zip
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/KA1/Anexa%20V%20KA103.zip
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/KA1/model_Contract_KA103_2017.pdf
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/KA1/model_Contract_KA103_2017.pdf


  

Formulare pentru proiecte de mobilitate în domeniul universitar, apelul 

2017: 

• Formular raport intermediar pentru proiecte de mobilitate in domeniul universitar intre 

tarile programului (KA103) 

• Formular notificare transfer pentru mobilitati în domeniul universitar între ţările 

programului (KA103) 

  

Anexele contractului Erasmus+, Mobilități în domeniul universitar între 

ţările programului și țările partenere (Acțiunea Cheie 1 - KA107) pentru 

apelul 2017 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare: 

• Anexa I – Condiţii generale 

• Anexa II – Descrierea proiectului şi bugetul aprobat (model) 

• Anexa III – Reguli financiare și contractuale 

• Anexa IV – Bareme aplicabile pentru contribuţiile la costurile pe număr de unităţi 

• Anexa V – Modelele de documente pentru contractare care vor fi folosite între beneficiar 

și participanţi 

• Contract de finanţare pentru beneficiari - mobilităţi cu ţările partenere KA107 2017 

(model) 

 

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. 

Studenții se vor adresa direct către Biroul pentru Programe Comunitare din 

universitatea la care sunt înscriși. 

http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2018/F-KA1-107_Formular_RI_KA103_2017.xlsx
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2018/F-KA1-107_Formular_RI_KA103_2017.xlsx
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/KA1/F-KA1-102%20Notificare%20transfer%20-%20Proiecte%20de%20mobilitate%20in%20domeniul%20univeritar%20KA103.xlsx
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/KA1/F-KA1-102%20Notificare%20transfer%20-%20Proiecte%20de%20mobilitate%20in%20domeniul%20univeritar%20KA103.xlsx
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/KA1/Anexa_I_Conditiile_%20generale_2017_mono.pdf
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/KA1/model_Anexa_II_KA107_2017.pdf
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/KA1/Anexa_III_Reguli_financiare_KA107_2017.pdf
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/KA1/Anexa%20IV%20_Bareme%20aplicabile_KA107_2017.pdf
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/KA1/Anexa%20V_KA107.zip
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/KA1/Anexa%20V_KA107.zip
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/KA1/model_Contract_KA107_2017.pdf
http://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2017/KA1/model_Contract_KA107_2017.pdf
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