
Drumul pana la Contractul financiar 
Erasmus+



Prima etapa:
Pregatirea linvistica este 
obligatorie si  este asigurata 
de platforma 
Online Linguistic Support (OLS) 
a Comisiei Europene.



Biroul Erasmus+ iti va aloca o licenta OLS 
pentru testarea nivelului de cunostinte 
lingvistice
1. Vei primi un e-mail cu datele de intrare pe 
platforma OLS.
2. Va trebui sa scrii datele personale si datele 
mobilitatii tale (luna de inceput si luna de sfar-
sit).
3. Apoi vei da un test pentru limba straina pe 
care o vei folosi pe perioada mobilitatii. ESTE 
OBLIGATORIU sa dai acest test.

Vei obtine rezultatul privind 
nivelul de cunostinte de limba:
A - Vorbitor nivel de bază
A1 Nivel incepator
A2 Nivel elementar
B - Vorbitor independent
B1 Nivel prag
B2 Nivel avansat
C - Vorbitor experimentat
C1 Nivel autonom
C2 Nivel de maiestrie

Atentie: aveti nevoie 
de casti!



Daca nivelul de cunostinte lingvistice este sub 
C2, Biroul Erasmus+ iti va aloca o licenta OLS 
pentru curs de limba. ESTE OBLIGATORIU sa 
urmati cursul de limba.

Dupa finalizarea cursului online de 
limba, ESTE OBLIGATORIU sa 
dati un al doilea test, pentru a fi 
evaluat progresul lingvistic obtinut 
in urma cursului.

ATENTIE!
In cazul in care nu veti 
urma cursul online de 
limba si nu veti da al 
doilea test de limba 
inainte de intoarcerea 
din mobilitate, veti fi 
penalizati financiar
 

(veti primi o nota de 
debit).

Erasmus+
student



Urmatoarea etapa:
Completarea contractu-
lui de studii (Learning 
Agreement for studies) 
/ plasament (Learning 
Agreement for trainee-
ship)

Se vor folosi pe mai de-
parte urmatoarele pres-
curtari:
LA S: Learning Agreement 
for studies

LA T: Learning Agreement 
for Traineeship

Contractul financiar nu 
poate fi incheiat fara sa 
existe LA S sau
LA T.
Pentru a beneficia de fi-
nantare si de recunoas-
terea mobilitatii, aceste 
contracte (LA S sau 
LA P) trebuie sa fie re-
spectate, deci fiti atenti 
la continutul lor.

Se va folosi
formularul primit 
de la 
Biroul Erasmus+

LA S
sau
LA P

Contract fi-
nanciar



Pentru mobilitatile de 
studiu Structura LA S

Before the mobility

During the mobility 

After the mobility

Datele de identificare ale 
studentului, ale institutiei 
de trimitere si ale insti-

tutiei de primire 
Atentie!
Institutia de trimitere: 
Universitatea de Arta si De-
sign Cluj-Napoca
Institutia de primire: 
aveti datele ei in lista lo-
curilor pentru mobilitati.

Tabelul A: Contine lista cursurilor pe 
care le alegeti pentru perioada mo-
bilitatii. Se intocmeste si semneaza 
inainte de inceperea mobilitatii.

Tabelul B: Contine lista cursurilor de la UAD din 
semestrul corespunzator perioadei de mobili-
tate (cursurile pe care studentul le-ar fi urmat 
daca nu pleca in mobilitate).Planurile de in-
vatamant de la UAD: http://www.uad.ro/web/
ro/Studenti/ECTS/

Contine schimbarile facute in lista cursurilor din Tabelul A in termen de o luna de incep-
erea mobilitatii: cursurile la care renuntati  le bifati cu “DELETED” si cursurile pe care le 
adaugati le bifati cu “ADDED”.

Contine certificatul de prezenta in care data de inceput si data de sfarsit TREBUIE SA CON-
CIDA cu data de inceput si data de sfarsit din Contractul financiar si notele si creditele obti-
nute la finalul mobilitatii.



Sectiunea “BEFORE THE MOBILITY” trebuie 
semnata de toate partile inainte de inceperea 
mobilitatii:
1. STUDENT 
2. SENDING INSTITUTION (BIROUL ERAS-
MUS+ AL UAD)
3. RECEIVING INSTITUTION (BIROUL ERAS-
MUS+ AL INSTITUTIEI DE PRIMIRE)

Semnaturile 
si stampilele 
de pe 
LEARNING 
AGREEMENT 
sunt esen-
tiale pentru 
obtinerea si 
mentinerea 
finantarii si 
recunoast-
erii mobili-
tatii.

Contract financiar

Se va vira in contul studentului un avans de 80% din sprijinul fi-
nanciar pentru intreaga perioada a mobilitatii.
Exemplu: mobilitate de 4 luni in Italia
Sprijin financiar total: 4 x 500 EUR = 2000 EUR
Avansul de 80% virat in contul studentului inainte 
de plecarea in mobilitate: 1600 EUR.



Modificarile din Sectiunea “DURING THE MOBILITY” 
trebuie facute si semnate de toate partile in ter-
men de o luna de la data de inceput a mobilitatii de 
toate cele 3 parti:
1. STUDENT 
2. SENDING INSTITUTION (BIROUL ERASMUS+ AL 
UAD)
3. RECEIVING INSTITUTION (BIROUL ERASMUS+ 
AL INSTITUTIEI DE PRIMIRE).

Sa nu uitati sa scrieti in aceasta sectiune cursurile 
la care renuntati si sa le bifati cu “DELETED”.

Learning Agreement-ul este un contract de studiu, 
aceasta insemnand ca aveti obligatia sa obtineti 
note si credite la toate cursurile din learning agree-
ment. In consecinta,trebuie sa fie deplina concor-
danta intre cursurile alese si situatia scolara finala.



Sectiunea “AFTER THE MOBILITY” trebuie sa contina certificatul 
de prezenta si situatia scolara.

1. Certificatul de prezenta trebuie sa certifice EXACT datele de 
inceput si de sfarsit din Contractul financiar.

2. Situatia scolara (note si credite) trebuie sa dovedeasca 
obtinerea notelor si creditelor la toate cursurile din learning 
agreement (cu exceptia cursurilor care au fost bifate cu “DE-
LETED” in sectiunea DURING THE MOBILITY a learning agree-
ment-ului.

Restul de 20% din sprijinul financiar pentru intreaga perioada a mobilitatii se va vira 
dupa intoarcerea din mobilitate NUMAI DACA:
1. Certificatul de prezenta din sectiunea AFTER THE MOBILITY confirma datele de in-
ceput si sfarsit a mobilitatii mentionate in Contractul financiar;
2. Situatia scolara dovedeste obtinerea notelor si creditelor la cursurile alese de stu-
dent si inscrise in sectiunea BEFORE THE MOBILITY si DURING THE MOBILITY;
3. Toate sectiunile LEARNING AGREEMENT-ului sunt semnate si 
stampilate de catre institutia de primire (receiving institution) in 
original;
4. Studentul a urmat cursul de limba de pe platforma OLS si a dat 
al doilea test de limba, dupa finalizarea cursului online;
5. Studentul a completat chestionarul online primit de la Comisia 
Europeana.



In cazul in care:
- NU VETI ADUCE toate sectiunile documentului Learning 
Agreement semnate si stampilate in original de catre toate 
cele 3 parti: student, Institutia de trimitere (UAD) si Institu-
tia de primire;
- NU VETI URMA cursul online de limba si NU VETI DA al doi-
lea test de limba inainte de finalizarea mobilitatii;
- NU VETI COMPLETA chestionarul online solicitat de Comisia 
Europeana;
Veti rambursa avansul de 80% primit inainte de ple-
carea in mobilitate si nu veti primi restul de 20% din 
Contractul financiar.

Erasmus+
student



Pentru mobilitatile de 
plasament

Structura LA T

Before the mobility

During the mobility 

After the mobility

Datele de identificare ale studen-
tului, ale institutiei de trimitere si 

ale institutiei de primire 
Atentie!
Institutia de trimitere: Universitatea de Arta si 
Design Cluj-Napoca
Institutia de primire:  datele institutiei de primire 
vor fi furnizate de aceasta in acordul inter-institu-
tional semnat inainte de mobilitate.

Tabelul A: Contine programul de lucru 
al studentului stabilit cu institutia de 
primire si competentele si abilitatile 
care urmeaza sa le obtina studentul in 
urma efectuarii stagiului de practica 
denumit PLASAMENT.
Se intocmeste si semneaza inainte de 
inceperea mobilitatii.

Tabelul B: Va fi completat de catre Coordina-
torul Erasmus+ al UAD. aici studentul nu are 
nimic de completat.

Tabelul C: Va fi completat de catre institutia 
de primire care va bifa daca va plati ceva 
studentului sau ii va oferi sprijin in natura 
(bonuri de masa, de exemplu) si ce tip de 
asigurare solicita studentului pe langa asigu-
rarea de sanatate. 

Aceasta sectiune se completeaza numai daca exista schimbari in priogramul de lucru al 
studentului, schimbari stabilite in prima luna dupa inceperea stagiului de practica.

Contine certificatul de prezenta in care data de inceput si data de sfarsit TREBUIE SA 
CONCIDA cu data de inceput si data de sfarsit din Contractul financiar si certificarea in-
deplinirii programului de lucru, obtinea competentelor si abilitatilor si evaluarea cu califi-
cative a activitatii studentului.



Sectiunea “BEFORE THE MOBILITY” trebuie 
semnata de toate partile inainte de inceperea 
mobilitatii:
1. STUDENT 
2. SENDING INSTITUTION (BIROUL ERAS-
MUS+ AL UAD)
3. RECEIVING INSTITUTION (persoana de 
contact de la institutia de primire)

Semnaturile 
si stampilele 
de pe 
LEARNING 
AGREEMENT 
sunt esen-
tiale pentru 
obtinerea si 
mentinerea 
finantarii si 
recunoast-
erii mobili-
tatii.

Contract financiar

Se va vira in contul studentului un avans de 80% din 
sprijinul financiar pentru intreaga perioada a mobilitatii.
Exemplu: mobilitate de 4 luni in Italia
Sprijin financiar total: 4 x 700 EUR = 2800 EUR
Avansul de 80% virat in contul studentului inainte de 
plecarea in mobilitate: 2240 EUR.



Sectiunea “AFTER THE MOBILITY” trebuie sa contina certificatul de prezenta si evalu-
area activitatii studentului de pe perioada stagiului de practica denumit PLASAMENT.

1. Certificatul de prezenta trebuie sa certifice EXACT datele de 
inceput si de sfarsit din Contractul financiar.

2. Certificarea indeplinirii programului de lucru al studentului, 
obtinerea competentelor si abilitatilor prevazute in sectiunea 
BEFORE THE MOBILITY si evaluarea cu calificativ a activitatii 
studentului.

Restul de 20% din sprijinul financiar pentru intreaga perioada a mobilitatii se va vira 
dupa intoarcerea din mobilitate NUMAI DACA:
1. Certificatul de prezenta din sectiunea AFTER THE MOBILITY confirma datele de in-
ceput si sfarsit a mobilitatii mentionate in Contractul financiar;
2. Este certificata indeplinirea programului de lucru al studentului si obtinerea compe-
tentelor si abilitatilor inscrise in sectiunea BEFORE THE MOBILITY si evaluarea studen-
tului are calificative de la satisfacator pana la foarte bine;
3. Toate sectiunile LEARNING AGREEMENT-ului sunt semnate si 
stampilate de catre institutia de primire (receiving institution) in 
original;
4. Studentul a urmat cursul de limba de pe platforma OLS si a dat 
al doilea test de limba, dupa finalizarea cursului online;
5. Studentul a completat chestionarul online primit de la Comisia 
Europeana.



In cazul in care:
- NU VETI ADUCE toate sectiunile documentului Learning 
Agreement semnate si stampilate in original de catre toate 
cele 3 parti: student, Institutia de trimitere (UAD) si Institu-
tia de primire;
- NU VETI URMA cursul online de limba si NU VETI DA al doi-
lea test de limba inainte de finalizarea mobilitatii;
- NU VETI COMPLETA chestionarul online solicitat de Comisia 
Europeana;
Veti rambursa avansul de 80% primit inainte de ple-
carea in mobilitate si nu veti primi restul de 20% din 
Contractul financiar.
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RECUNOASTEREA MOBILITATII

La UAD se face recunoasterea totala a perioadelor de mobilitate efectuate in 
cadrul programului Erasmus. 
Se aplica Regulamentul de recunoastere si echivalare a perioadelor de studiu 
sau plasament aprobat de Senatul UAD in septembrie 2012.

Link-ul unde se afla regulamentul este scris in learning agreement.


