FORMULAR
(pentru Contractul Financiar Erasmus+)
(VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAŢI CU MAJUSCULE!)
SEMNAREA CONTRACTULUI FINANCIAR SE VA FACE PE BAZA UNEI PROGRAMĂRI

Numele şi prenumele:………………………………………………………….
CNP:...............................................
Naţionalitatea:……………………………………………………………
Data naşterii:………….......
C.I. seria:……..nr.:………………..eliberată de ………………................. La
data de:…………..
Domiciliul stabil: loc:…………………………..,
Judeţul:…………… strada………………… nr……sc.……….bl............ ap:..............
Telefon fix:……………telefon mobil: ………………e-mail:………………………………….......
Facultatea (care oferă mobilitatea) :…………………………………
Nivelul de studii (L,M,D)……........Specializarea…………………………………....anul de studiu:….,
limba în care se va studia la instituția parteneră...........................................
Perioada de mobilitate:…………………………. Număr de luni:……………….
Instituţia gazdă:…………………………………………………...
Plata sumelor destinate finanţării mobilităţii se face prin transfer bancar în valută (EUR) în:
Cod IBAN:…………………………………….
Banca:……………………………………….Filiala:………………………………………
Adresa completă a băncii:………………………….
Numele persoanei împuternicite pe contul bancar:…………………………………
Nr. telefon împuternicit:………………………………
Următoarele documente se depun împreună cu acest formular cu cel puțin o săptămână înaintea semnării Contractului:
•
copie bilet de transport sau declaraţie olografă cu data plecării din ţară (pentru deplasările cu autoturismul personal);
•
copie acte de identitate ( C.I. sau paşaport - pagina cu date personale);
•
copie după numărul de cont şi codul IBAN;
•
împuternicirea notarială pentru semnarea Contractului Financiar (dacă este cazul), în original; Pentru identificare împuternicitul
•
•
•

trebuie să prezinte cartea de identitate
declaraţie de garantare realizată la notar de către garant (persoană angajată în România pentru o perioada nedeterminată sau
pensionară) în care să se menționeze faptul că în cazul în care beneficiarul nu respectă obligațiile contractului financiar, garantul îsi
asumă să restituie grantul ERASMUS+ (mare atenție la tipul de mobilitate – studiu sau plasament). Declarația se predă în original;
adeverinţă salariat (eliberată cu cel mult o săptămână înainte data programării pentru semnarea Contractului
Financiar)/cupon pensie garant (din luna anterioară semnării Contractului Financiar) - în original;
copie după cartea de identitate a garantului şi a împuternicitului – în funcţie de caz.

ATENŢIE:
NOTĂ 1 Sunt de acord prin prezenta, ca datele mele cu caracter personal să fie preluate și prelucrate de către Biroul Erasmus+ în
vederea organizării mobilității Erasmus+, și să fie trimise ca urmare a unor solicitări exprese Agenţia Executivă pentru Educaţie,
Audiovizual şi Cultură (EACEA), Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
(ANPCDEFP), Institutul Național de Statistică (INS), Ministerului Educației Naționale, Oficiul Român Pentru Imigrări, ambasade
precum și altor instituții publice solicitante, în vederea întocmirii unor date statistice, obținerii vizelor și îndeplinirii tuturor procedurilor
necesare mobilității Erasmus+.
NOTĂ 2 Sunt de acord prin prezenta, ca datele mele cu caracter personal să fie preluate de către Biroul Erasmus+ și să primesc ulterior
chestionare privind desfășurarea mobilității, în afara celor obligatorii trimise de către Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi
Cultură (EACEA).
Da
Nu

Data:…………………..

Semnătura:…………………..

