S T U D E N T
E R A S M U S

ÎN VREMURI DE PANDEMIE
NOW WHAT?

S C U R T

I N T R O

ACEST MATERIAL ARE SCOPUL DE
A-ȚI OFERI
INFORMAȚII CARE SĂ TE ÎNDRUME
ÎN EXPERIENȚA TA ERASMUS.
INFORMAȚIILE DIN ACEST GHID
AU CARACTER GENERAL.
PENTRU CHESTIUNI PUNCTUALE,
CAZURI EXCEPȚIONALE, SITUAȚII
NEPREVĂZUTE, TE RUGĂM SĂ
CONTACTEZI BIROUL ERASMUS+ DIN
UNIVERSITATEA TA.

C U P R I N S

ERASMUS PE TIMP DE PANDEMIE (PG. 4)
EXPERIENȚA TA ERASMUS: SCENARII (PG. 5)
SCENARIUL 1: MOBILITATEA FIZICĂ (PG. 6)
SCENARIUL 2: MOBILITATEA MIXTĂ (PG. 9)
FORȚA MAJORĂ (FM) (PG. 14)
CLARIFICĂRI (PG. 22)

E R A S M U S
D E

P E

T I M P

P A N D E M I E

TREBUIE SĂ ȘTII CĂ ATÂT COMISIA
EUROPEANĂ, CÂT ȘI AGENȚIA
NAȚIONALĂ DIN ROMÂNIA,
ÎMPREUNĂ CU UNIVERSITATEA TA,
DEPUN TOATE EFORTURILE
PENTRU CA ACEASTĂ PERIOADĂ SĂ
AFECTEZE CÂT MAI PUȚIN
MOBILITATEA TA ERASMUS ȘI
PE TINE PERSONAL.

DIALOGUL ȘI COOPERAREA SUNT
ESENȚIALE
ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ
MAI MULT DECÂT ORICÂND.

ÎȚI SUNTEM ALĂTURI CU INFORMAȚII
ȘI ÎNDRUMARE.

E X P E R I E N Ț A

T A

E R A S M U S

S C E N A R I I

EȘTI STUDENT ERASMUS ȘI
MOBILITATEA TA SE
DERULEAZĂ ÎN CONTEXTUL
PANDEMIEI.
CE TREBUIE SĂ ȘTII?
LA NIVEL EUROPEAN AU
FOST CONTURATE
DOUĂ SCENARII
PRIVIND MODUL ÎN CARE
SE POATE DERULA
MOBILITATEA TA.

SCENARIUL 1:

mobilitatea fizică

Pentru că Erasmus înseamnă atât a studia / a face
practică într-o altă țară, cât și a trăi într-o altă țară,
acesta este scenariul preferat: cel în care petreci
întreaga perioadă de mobilitate în țara gazdă.
Dacă nu există restricții de călătorie sau de altă
natură care să te împiedice să ajungi în țara gazdă în
siguranță, cu respectarea prevederilor în vigoare,
deplasarea ta este încurajată.
Indiferent dacă universitatea / organizația gazdă
derulează, în această perioadă, cursuri / activități de
învățare / activități de formare în format online, fizic
sau mixt, te poți duce în țara gazdă.
Poți beneficia de grant pentru mobilitate fizică.
.

SCENARIUL 1:

De avut în vedere

Responsabilitatea derulării mobilității
în format fizic este asumată în scris de
către tine și cele două instituții
implicate: de trimitere și de găzduire,
luând în calcul toate măsurile de
siguranță în vigoare.

SCENARIUL 1:

what can go wrong?

Pot apărea restricții de călătorie sau de orice altă
natură, impuse de pandemie.
Dacă aceste restricții te împiedică să ajungi în țara
gazdă, trebuie să discuți cu Biroul Erasmus+ din
universitatea ta. Cel mai probabil vei începe
mobilitatea ta în format online, din România,
urmând să pleci către țara gazdă atunci când acest
lucru e posibil (vezi scenariul 2, al mobilității mixte).

Ai rețineri / motive personale pentru a nu pleca
spre țara gazdă, deși acest lucru ar fi posibil.
Trebuie să discuți cu Biroul Erasmus+ din
universitatea ta, pentru a găsi o soluție: fie începerea
mobilității online, fie amânarea sau renunțarea la
mobilitate. O astfel de situație trebuie să fie pe
deplin justificată.

SCENARIUL 2:

mobilitatea mixtă

Student Erasmus înseamnă atât a studia / a face
practică într-o altă țară, cât și a trăi într-o altă țară.
Restricțiile impuse de pandemie fac, însă, ca
deplasarea către țara gazdă să nu fie posibilă.
Momentan.
Mobilitatea ta va fi, așadar, compusă din două părți:
o parte virtuală (când vei urma cursurile / activitățile
virtual, fără a te deplasa în țara gazdă) și o parte
fizică (atunci când va fi posibil / permis să te
deplasezi în țara gazdă; detalii la scenariul 1, al
mobilității fizice).
Deplasarea în țara gazdă e încurajată - atunci când e
posibilă - indiferent de modul în care sunt
organizate cursurile / activitățile de învățare /
activitățile de formare de către instituția gazdă:
online, fizic sau mixt.

SCENARIUL 2:

mobilitatea mixtă

Pentru perioada de mobilitate virtuală (pe durata
căreia te afli în România) nu vei beneficia de grant.
Poți beneficia de grant pentru mobilitatea fizică
(perioada petrecută în țara gazdă).
Activitățile virtuale trebuie, de asemenea, să fie
agreate și prevăzute în acordul de mobilitate.

SCENARIUL 2:

what can go wrong?

Se pot prelungi restricțiile de călătorie sau de
orice altă natură, impuse de pandemie.

Dacă aceste restricții se prelungesc, trebuie să
discuți cu Biroul Erasmus+ din universitatea ta. Cel
mai probabil vei prelungi mobilitatea virtuală,
urmând să pleci către țara gazdă atunci când acest
lucru e posibil. Doar în situații cu totul excepționale,
de forță majoră, e posibil ca întreaga ta mobilitate să
se deruleze virtual, fără să te deplasezi în țara gazdă.

Ai rețineri / motive personale pentru a nu pleca
încă spre țara gazdă, când acest lucru ar deveni
posibil.
Trebuie să discuți cu Biroul Erasmus+ din
universitatea ta, pentru a găsi o soluție: fie
prelungirea mobilității online, fie amânarea sau
renunțarea la mobilitate. Aceste lucruri se pot
întâmpla numai cu justificări foarte pertinente.

SCENARIUL 2:

De avut în vedere

Nicio mobilitate de studiu sau
practică nu poate fi planificată de la
bun început exclusiv virtual. Se poate
ajunge la o mobilitate exclusiv
virtuală numai ca urmare a unor
situații de forță majoră.

SCENARIUL 2:

De avut în vedere

Perioadele de mobilitate în format
mixt/virtual au fost introduse ca
măsuri excepționale necesare în
contextul pandemiei. Acestea vor fi
luate în considerare pentru
recunoașterea perioadelor de
studiu/practică și echivalarea
materiilor/activităților din acordul de
mobilitate, astfel încât, în final, să
obții toate creditele ECTS menționate
în acordul de mobilitate și foaia
matricolă.

FORȚA MAJORĂ (FM)

Față de anul anterior, când foarte
multe situații au fost de forță majoră,
în acest moment instituțiile de
învățământ superior s-au adaptat și
au găsit soluții.
Așadar, forța majoră nu poate fi
invocată în mod automat pentru
mobilitățile care urmează să înceapă
în contextul pandemiei COVID-19, iar
măsurile excepționale vor fi aplicate
doar în cazuri justificate.
Pot apărea, însă, situații excepționale
ce pot duce către invocarea forței
majore.

FORȚA MAJORĂ

Ce trebuie să faci într-o astfel de
situație?
1. Iei legătura cu Biroul Erasmus+ din
universitatea ta.
2. Cel mai probabil va trebui să
trimiți o cerere oficială către
conducerea universității, în care să
oferi detalii despre mobilitatea ta,
despre situația cu care te-ai
confruntat (cu documente
justificative) și motivele întemeiate
pentru care soliciți modificări în
mobilitate, pe motiv de forță
majoră.
3. Aștepți răspunsul universității.

FORȚA MAJORĂ

Îți prezentăm câteva situații ipotetice,
sub formă de Q&A.

*exemplele sunt strict orientative,
stabilirea unei situații ca fiind de forță
majoră ține de documentele
justificative aduse de tine și de
evaluarea și, eventual, aprobarea dată
de universitate.

FORȚA MAJORĂ

Sunt în țara gazdă și nu se mai organizează
cursuri / activități fizice, ci doar online. E FM și
trebuie să mă întorc obligatoriu acasă?
Nu. Poți rămâne în țara gazdă și participa la cursurile
/ activitățile online. Primești grantul în continuare,
cât timp rămâi în țara gazdă.
Sunt în țara gazdă și s-au anunțat restricții de
călătorie/închiderea granițelor/declanșarea stării
de urgență. E FM?
Da, dacă întoarcerea în țara de origine înainte de
finalizarea mobilității - pentru că nu mai poți
rămâne în țara gazdă - este urgentă/necesară și
justificată ca FM.
Dacă poți rămâne în siguranță în țara gazdă până la
trecerea restricțiilor și nu sunt necesare întreruperea
mobilității și întoarcerea în România, nu e caz de FM.

FORȚA MAJORĂ

Trebuia să încep mobilitatea în (de ex.) aprilie și
am fost diagnosticat cu Covid-19 cu o săptămână
înainte. E FM?
Da, plecarea se amână în conformitate cu regulile
privind gestionarea SARS-CoV-2. Mobilitatea poate
începe online și va fi, în acest caz, mixtă.
Sunt în țara gazdă și am fost diagnosticat cu
Covid-19. E FM?
Nu. Respecți regulile în vigoare din țara gazdă. Dacă
cursurile sunt organizate online și starea de sănătate
îți permite, participi online. Nu participi la cursuri
fizice. În măsura în care ai nevoie de îngrijiri
medicale, universitatea gazdă te poate îndruma în
acest sens. Verifici serviciile medicale pe care le
acoperă asigurarea ta medicală.

FORȚA MAJORĂ

Încep mobilitatea fizică în (de ex.) aprilie și sunt
obligat să stau în carantină când ajung în țara
gazdă. E FM ?

Nu. Dacă se impune o perioadă de carantină sau
autoizolare, vei respecta prevederile impuse de țara
gazdă. Această perioadă poate fi acoperită financiar
de către program dacă sunt îndeplinite următoarele
3 condiții cumulativ: durata mobilității să fie mai
mare decât perioada de carantină/autoizolare;
perioada de carantină/autoizolare e inclusă
în perioada de mobilitate; pe perioada
carantinei/autoizolării participi la cursurile online
organizate de instituția gazdă.

FORȚA MAJORĂ

Am finalizat mobilitatea și trebuie să mă întorc în
țara de origine, dar în țara gazdă s-a introdus
starea de urgență și au fost anulate zborurile. E
FM?
Da. Trebuie să respecți măsurile impuse de autorități.
Vei putea reveni în România numai când acest lucru
este posibil. Situația ta va fi încadrată ca forță majoră
(cu documente justificative care să sprijine
solicitarea ta) și costurile suplimentare pe care le-ai
avut ca urmare a șederii prelungite pot fi acoperite
prin grant.
Trebuie să plec în mobilitate, am făcut plăți în
avans, dar se impun restricții de călătorie. E FM?
Da. Trebuie să respecți măsurile impuse de autorități.
Vei putea pleca spre țara gazdă numai când acest
lucru este posibil. Se recomandă să încerci
recuperarea sumelor; pe baza acestei încercări și a
posibilității sau imposibilității recuperării sumelor, se
are în vedere acoperirea lor prin grant.

FORȚA MAJORĂ

De reținut

Orice situație excepțională
trebuie discutată cu Biroul
Erasmus+ din universitatea ta
sau cu instituția gazdă. Orice
situație de această natură
trebuie bine documentată și
justificată.

CLARIFICĂRI

Carantina, autoizolarea
În situația în care se impune o perioadă de
carantină sau autoizolare în țara gazdă,
această perioadă poate fi acoperită
financiar prin grantul Erasmus+ doar cu
îndeplinirea cumulativă a următoarelor
condiții: durata mobilității să fie mai mare
decât perioada de autoizolare/carantină;
perioada respectivă sa fie inclusă în
perioada de mobilitate; pe durata
perioadei de autoizolare/carantină să
desfășori activitățile în format online oferite
de instituția/organizația gazdă.

CLARIFICĂRI

Asigurarea de sănătate
Trebuie să ai asigurare de
sănătate valabilă pentru
perioada de mobilitate propriuzisă în format fizic.

CLARIFICĂRI

Recunoașterea activităților
virtuale
Perioadele de mobilitate în
format mixt/virtual vor fi luate
în considerare pentru
recunoașterea perioadelor de
studiu/practică și echivalarea
materiilor/activităților din
acordul de mobilitate, astfel
încât, în final, să obții toate
creditele ECTS menționate în
acordul de mobilitate și foaia
matricolă.

CLARIFICĂRI

Participanții cu nevoi
speciale
Pentru participanții cu nevoi
speciale se poate aproba
alocarea unor fonduri
suplimentare destinate pentru
a facilita participarea acestora
la activități de mobilitate în
format virtual.

CLARIFICĂRI

Mobilitățile de practică a
proaspăt absolvenților
Aceste mobilități se pot realiza
în termen de 18 luni de la
absolvire. În continuare,
candidații trebuie să participe
la selecție în ultimul an de
studiu.

Cel mai important, NU UITA:

BUCURĂ-TE DE EXPERIENȚA
TA ERASMUS!
TRĂIEȘTE-O DIN PLIN!
ÎNVAȚĂ!
CUNOAȘTE!
EXPLOREAZĂ!

