
 

Biroul SOCRATES

BURSE DE MOBILITATE PENTRU CADRELE DIDACTICE

CONTRACT FINANCIAR Nr.
(a se utiliza în toat  ă coresponden a)ţ

      Între:

1. Universitatea din Craiova, cu sediul în Craiova, strada Al. I. Cuza nr. 13, numită în cele ce urmează Universitatea,
reprezentat  prin Prof. dr. Mircea IV NESCU în calitate de Rectoră Ă

iş

2. Dl. / D-na / D-ra ____________________________________________________________________________________,
n scut( )ă ă la data de ____ / ____ / 19____, având domiciliul în __________________________________________________,
telefon: ___________________, fax: ____________________, e-mail: ___________________________________________,
cadru didactic la Facultatea / Colegiul ______________________________________________________________________,
numit în cele ce urmeaz  ă beneficiar,

a intervenit urm torul contract.ă

 I. Obiectul contractului
Acest contract stabile teş obliga iileţ p r iloră ţ cu privire la fondurile Comunitare alocate în cadrul programului SOCRATES,

ac iunea ţ ERASMUS 2.2 – Burse de mobilitate pentru cadrele didactice, numite în cele ce urmeaz  ă burse.

 II. Durata
 Cu excep ia cazurilor de anulare sau de amendare, acest contract intr  în vigoare din momentul semn rii de c tre ambele p r i.ţ ă ă ă ă ţ
Activit ile eligibile pot avea loc între 01 iulie 2003 i 30 septembrie 2004.ăţ ş

 III. Perioada activit ilor didactice în str in tateăţ ă ă
Beneficiarul se obligă să desf oareăş activit iăţ didactice în str in tateă ă de la ________________ până la _________________,

cumulând un total de _______ zile, ________ ore de predare.
 Activit ile didactice vor fi desf urate la ___________________________________________________________________ăţ ăş

(numele institu iei gazd  i codul ERASMUS)ţ ă ş

din _________________________________, ________________________________________________________________
( ara)ţ (adresa complet )ă

____________________________________________________________________________________________________.

 IV. Bursa de mobilitate ERASMUS
Beneficiarul va primi o bursă finan atţ ă de Comisia Europeană într-un cuantum total de _________ euro pentru realizarea

programului de mobilit iăţ aprobat în cadrul Contractului Institu ionalţ al Universit iiăţ din Craiova, numit în cele ce urmează
programul de mobilit iăţ .

 V. Plata bursei
Beneficiarul va primi suma prev zut  la punctul IV în urm toarele tran eă ă ă ş  :
a) plat  în avans ____________ă b) rate ____________________________________ c) decont la întoarcere ____________
Modul de plat  a bursei c tre beneficiar va fi: ă ă

�
în numerar

�
prin transfer bancar 

�
pe cardul personal

�
altfel: _____________________________________________________________________________________________.

Universitatea din Craiova
13, Al. I. Cuza St.

200585 Craiova, Romania
tel./fax: +40 251 417047

e-mail: rconsta@central.ucv.ro



 VI. Criterii de eligibilitate ERASMUS
 Beneficiarul trebuie s  se conformeze criteriilor specifice ERASMUS de eligibilitate pentru mobilitatea cadrelor didacticeă
prev zute în Anexa A la acest contract.ă

 VII. Finan area din alte surseţ
Beneficiarul declară că se angajează să acopere costurile identice dintr-o singură surs .ă Aceasta înseamnă că bursele nu pot fi

folosite pentru acoperirea costurilor deja
- suportate de alte programe ale Comunit ii Europene, cum ar fi Leonardo da Vinci sau Programul Cadru ăţ
- suportate în cadrul altor activit i finan ate cu fonduri ale Comunit ii Europeneăţ ţ ăţ
- acoperite de alte fonduri (acorduri bilaterale, dona ii private, organisme interna ionale, etc.).ţ ţ

 VIII. Raportul de activitate
 Beneficiarul se oblig  s  furnizeze Universit ii la încheierea stagiului de predare în str in tate urm toarele documente:ă ă ăţ ă ă ă

- acte ce confirmă perioada petrecută în str in tateă ă (copii după pa aportş iş atestat eliberat de institu iaţ gazd ,ă
specificând durata efectivă a stagiului precum iş num rulă de ore de predare), în termen de 30 de zile de la întoarcere,
dar nu mai târziu de 30 septembrie 2004;

- un raport de activitate, în termen de 30 de zile de la întoarcere, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2004.

 IX. Anularea
În cazul în care beneficiarul întârzie sau nu reu e teş ş să se conformeze cu vreuna din obliga iileţ rezultate din acest contract,

indiferent de prevederile legale aplicabile prezentului contract, Universitatea va fi întrutotul îndrept ităţ ă să anuleze acest
contract, nemaifiind necesar  nici-o alt  procedur  judiciar . ă ă ă ă

 X. Rambursarea
 Cu excep ia cazurilor de for  major , beneficiarul este de acord:ţ ţă ă

- să ramburseze f ră ă întârziere, la cererea Universit ii,ăţ total sau par ial,ţ bursa primită în cazul în care nu reu e teş ş să
îndeplineasc  obliga iile prev zute în prezentul contract;ă ţ ă

- s  ramburseze f r  întârziere, total sau par ial, bursa primit  în cazul anul rii prezentului contract;ă ă ă ţ ă ă
- ca Universitatea să amâne plata eventualelor diferen eţ de bani dacă documentele prev zuteă la punctul VIII nu sunt

prezentate la datele stabilite.
 În orice caz de rambursare, cuantumul sumelor ce trebuie rambursate va fi stabilit de Universitate.

 XI. Amendarea acestui contract
Orice amendament la acest contract sau la anexele sale se poate face numai cu acordul scris al ambelor p r i.ă ţ Orice în elegereţ

verbal  asupra acestor aspecte este nul  de drept.ă ă

 XII. Competen a jurisdic ionalţ ţ ă
În absen aţ unei în elegeriţ amiabile, orice dispută între p r iă ţ va fi rezolvată în justi ie,ţ conform legilor în vigoare în România.

Instan a competent  este instan a de pe raza teritorial  a Universit ii din Craiova.ţ ă ţ ă ăţ

 XIII. Dispozi ii finaleţ
 Urm toarele documente anexate fac parte integrant  din prezentul contract:ă ă

- Anexa A: Criterii specifice ERASMUS de eligibilitate pentru mobilitatea cadrelor didactice
- Anexa B: Formular de raport pentru cadrele didactice.

Încheiat azi __________________, în dou  copii, câte una pentru fiecare parte.ă

 Pentru Universitatea din Craiova Beneficiar

Conf. Dr. Radu Constantinescu
Coordonator Institu ional SOCRATESţ


