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UAIC 2771 / 17.02.2020 

Procedură privind selecția beneficiarilor UAIC care efectuează 

stagii de studiu/ practică/ predare/ formare în cadrul 

programului Erasmus+ cu Țările Partenere (KA107) 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediției procedurii documentate (de sistem/operațională) 

 

2.Cuprins 

 

 
Elemente privind 

responsabilii/operațiunea 

Numele și 

prenumele/ Funcția 
Compartiment Data Semnătura 

 1 2 3 4 5 

1.1. 
Elaborat 

 

Ioana PĂȘTINARU,  

Secretar relații 

internaționale 

Serviciul Relații 

Internaționale, Biroul 

Erasmus+ 

  

1.2. Verificat 

Prof.dr. Henri 

LUCHIAN,  
Prorector relații 

internaționale și 

parteneriate de studii 

și cercetare 

Prorectorat relații 

internaționale și 

parteneriate de studii și 

cercetare 

  

1.3. 

Aviz conformitate cu 

Procedura de sistem 

privind elaborarea 

procedurilor documentate 

 

Ligia BOCA 

Secretariatul Comisiei de 

monitorizare (Biroul 

Asigurarea Calității, str. 

Lascăr Catargi, nr. 54) 

  

1.4. 
Aprobat 

 
 

Biroul Executiv al 

Consiliului de 

Administrație 

Aprobat BECA 

RI74/20.02.2020 

1.5. Arhivare original  Compartiment inițiator   

Numărul componentei în 

cadrul procedurii 

operaționale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale Pagina 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediției sau, după 

caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii  

  

2. Cuprins   

3. Scopul procedurii    

4. Domeniul de aplicare a procedurii    

5. Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate   

6. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura    

7. Descrierea procedurii    

8. Responsabilități    

9. 9.1 Formular de evidență a modificărilor   

 9.2 Formular de distribuire/difuzare  

10 Anexe  
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3. Scopul procedurii 

Procedura stabilește modalitatea de selecție a beneficiarilor de la Universitatea “Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași (UAIC) care efectuează stagii de studiu/ practică/ predare/ formare în 

instituții partenere în cadrul programului Erasmus+ cu țările partenere (KA107). 

 

4. Domeniul de aplicare  

Procedura este utilizată de către personalul facultăților/ departamentelor/ serviciilor UAIC cu 

responsabilități în ceea ce privește selecția studenților /personalului didactic /de cercetare și 

didactic auxiliar care efectuează stagii de studiu/ practică/ predare/ formare în instituții 

partenere în cadrul programului Erasmus+ cu țările partenere (KA107).  

 

5. Documente de referință  

 Ghidul Programului Erasmus+ Acțiunea Cheie 1 in limba engleza 

(https://www.erasmusplus.ro/library/files/Generale%202019/erasmus-plus-

programme-guide-2019_en_0.pdf) si in limba romana 

(https://www.erasmusplus.ro/library/Apeluri/2019/erasmus-plus-programme-guide-

2019_ro.pdf) 

 Carta Universitară Erasmus+ (www.uaic.ro)   

 Contractul financiar pentru Programul Erasmus+ KA107 între UAIC și AN 

(Condițiile generale și anexele: http://www.erasmusplus.ro/invatamant-universitar-

mobilitati)  

 Regulamentul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași privind selecția 

studenților pentru stagii de studiu și practică Erasmus+ în țările partenere, valabil 

pentru anul academic în curs (www.uaic.ro)   

 Regulamentul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași privind selecția 

personalului didactic / de cercetare și didactic auxiliar pentru stagii de predare / 

formare Erasmus+ în țările partenere, valabil pentru anul academic în curs 

(www.uaic.ro)   

 Acordurile bilaterale încheiate între UAIC și instituțiile partenere în cadrul 

Programului Erasmus+ cu țările partenere (KA107) 

(http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus-tari-partenere/)    

 

 

6. Definiții și abrevieri 

6.1. Definiții ale termenilor 

 

 

Nr. 

crt. 
Termenul Definiția și/sau, daca este cazul, actul care definește termenul 

1. 

Programul Erasmus+ Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educației, 

formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020.  

2. 

ACȚIUNEA-CHEIE 1 

MOBILITATEA 

PERSOANELOR 

ACȚIUNEA-CHEIE 1 – MOBILITATEA PERSOANELOR în scop 

educațional oferă oportunități de învățare și/sau experiență profesională în 

altă țară pentru studenții UAIC, precum și pentru cadrele didactice și 

personalul de cercetare și didactic auxiliar al UAIC. 

https://www.erasmusplus.ro/library/files/Generale%202019/erasmus-plus-programme-guide-2019_en_0.pdf
https://www.erasmusplus.ro/library/files/Generale%202019/erasmus-plus-programme-guide-2019_en_0.pdf
https://www.erasmusplus.ro/library/Apeluri/2019/erasmus-plus-programme-guide-2019_ro.pdf
https://www.erasmusplus.ro/library/Apeluri/2019/erasmus-plus-programme-guide-2019_ro.pdf
http://www.uaic.ro/
http://www.erasmusplus.ro/invatamant-universitar-mobilitati
http://www.erasmusplus.ro/invatamant-universitar-mobilitati
http://www.uaic.ro/
http://www.uaic.ro/
http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus-tari-partenere/
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6.2. Abrevieri ale termenilor 

 

3. 

Țări participante la program Țări din UE și din afara UE care au înființat o agenție națională care 

participă cu drepturi depline la programul Erasmus+. 

4. 

Țări partenere Țări care nu participă integral la programul Erasmus+, dar care pot lua 

parte (în calitate de parteneri sau de solicitanți) la anumite acțiuni ale 

programului. 

5. 

Stagiu Erasmus de studiu / 

practică 

O perioadă limitată de studiu sau de practică în străinătate – în cadrul 

studiilor în curs de desfășurare la UAIC – în vederea obținerii de credite. 

După stagiu, studenții se întorc la UAIC pentru a-și finaliza studiile. 

6. 

Stagiu Erasmus de predare Perioada de timp între min. 5 zile şi max. 2 luni, petrecută de  personalul 

didactic al UAIC într-o universitate parteneră în cadrul Programului 

Erasmus+, în scop de predare, în baza unui acord bilateral. 

7. 

Stagiu Erasmus de formare Perioada de timp de min. 5 zile și max. 2 luni, petrecută de personalul de 

cercetare și didactic auxiliar al UAIC într-o instituție parteneră în cadrul 

Programului Erasmus+, în scop de formare 

8. 

Coordonator Instituțional 

Erasmus+  

Coordonatorul Programului Erasmus+ la UAIC 

9. 

Coordonator Erasmus+ la 

nivelul facultății 

Coordonator al Programului Erasmus+ în cadrul facultății 

10. 

Contractul cu AN Contractul încheiat între UAIC și AN privind Programul Erasmus+ 

ACȚIUNEA-CHEIE 1 – MOBILITATEA PERSOANELOR 

Nr. 

crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. PS Procedura de sistem 

2. P.O Procedura operațională 

3. E Elaborare 

4. V Verificare 

5. Vcf Verificare de conformitate 

6. Ev Evidență 

7. A Aprobare 

8. Ap. Aplicare 

9. Ah. Arhivare 

10. SCIM Sistemul de control intern/managerial 

11. UAIC Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

12. Comisia de monitorizare 

Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a 

dezvoltării sistemului de control managerial a Universității „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași 

13. AN 
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației 

și Formării Profesionale 

14. SMS Stagiu Erasmus de studiu 

15. SMP Stagiu Erasmus de practică 

16. STA Stagiu Erasmus de predare 

17. STT Stagiu Erasmus de formare 

18. BECA Biroul Executiv al Consiliului de Administrație 
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7. Descrierea procedurii  

 7.1. Generalități 
La selecția pentru stagii de studiu/ practică/ predare/ formare în cadrul proiectelor de mobilitate 

Erasmus+ cu țări partenere pot participa studenții/ personalul didactic/ personalul de cercetare și 

didactic auxiliar al UAIC numai în domeniile incluse în acordurile bilaterale în vigoare încheiate cu 

universitățile din țările partenere Erasmus+.  

 

Conform Hot. BECA RI63/23.09.2015, în cadrul proiectelor de mobilitate Erasmus+ cu țări partenere 

(KA107) funcționează, la nivelul facultăților, aceiași coordonatori Erasmus de studiu 

(https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus-tari-partenere/studenti-studiu/), aceiași 

coordonatori Erasmus de practică (https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus-tari-

partenere/studenti-practica/), aceleași comisii de selecție și aceleași comisii de recunoaștere și 

echivalare, ca în cadrul proiectelor de mobilitate Erasmus+ cu țări participante (KA103). 

 

Criteriile generale și academice de eligibilitate, modalitatea de calcul a punctajului și componența 

dosarului de candidatură în cadrul proiectelor de mobilitate Erasmus+ cu țări partenere (KA107) sunt 

aceleași cu cele din cadrul proiectelor de mobilitate Erasmus+ cu țările programului (KA103). 

Condițiile și conținutul dosarului de candidatura sunt precizate în Regulamentul privind selecția 

studenților pentru stagii de studiu și practică Erasmus+ în țările partenere, respectiv în 

Regulamentul privind selecția personalului didactic / de cercetare și didactic auxiliar pentru stagii 

de predare / formare Erasmus+ în țările partenere, actualizate anual (menționate la pct. 5 

Documente de referință). 

 

7.3. Resurse necesare 

  7.3.1. Resurse materiale: 

 Computere și accesorii 

 Programe soft cu licență 

 Imprimante 

 Aparate foto și accesorii 

 Produse de birotică 

 Servicii de masă și turism pentru organizare de evenimente pentru studenți 

 Materiale de promovare 

   

7.3.2. Resurse umane 

 Coordonatorul Erasmus instituțional  

 Coordonatorii Erasmus la nivelul facultăților  

 Personal din cadrul Serviciului Relații Internaționale 

 Personal din cadrul Serviciului Financiar – Contabil 

 Personal din cadrul Serviciului Resurse Umane 

 Personal din cadrul Biroului Juridic 

 Rector 

 Director General Administrativ  

 Personal din cadrul Registraturii 

 Personal din cadrul administrației căminelor pentru studenți și personalul incoming 

 Personal din cadrul Serviciului de curierat 

 Personal din cadrul Serviciului de Marketing Educațional, Evenimente și Imagine 

Academică (MEDIA)   

 

https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus-tari-partenere/studenti-studiu/
https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus-tari-partenere/studenti-practica/
https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus-tari-partenere/studenti-practica/
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7.3.3. Resurse financiare 

 Grantul instituțional cf. Contractului de finanțare între UAIC și AN 

 

 7.4. Modul de lucru 

Denumirea 

acțiunii 

Date despre implementarea 

acțiunii 

Termen Responsabil Observații 

1. Actualizarea 

regulamentelor 

Actualizarea regulamentelor 

pentru stagii de studiu/ 

practică/ predare/ formare are 

loc după aprobarea proiectului 

Erasmus+ cu țările partenere 

(KA107) de către AN. 

Anual: 

septembrie 

- octombrie  

BE+ împreună 

cu 

coordonatorul 

instituțional 

Erasmus  

Regulamentele sunt 

supuse aprobării 

B.E.C.A. 

2. Comunicarea 

numărului de 

stagii 

disponibile de 

studiu/ practică 

/predare  

BE+ comunică coordonatorilor 

Erasmus la nivelul facultăților 

numărul de stagii disponibile 

de studiu și practică pentru 

studenți, predare pentru 

personalul didactic, cât și 

regulamentele de selecție (care 

includ condițiile de 

eligibilitate, de selecție, 

componența dosarului de 

candidatură etc.). 

După 

încheierea 

contractului 

cu AN: 

estimat 

octombrie 

BE+ Mijloacele de 

mediatizare: email, 

avizierul 

secretariatului, 

website-ul facultății, 

canale media de 

socializare, materiale 

informative tipărite 

etc. 

Coordonatorii Erasmus 

comunică și promovează la 

nivelul facultăților numărul de 

stagii disponibile de studiu și 

practică pentru studenți, 

respectiv de predare pentru 

personalul didactic. 

După 

informarea 

făcută de 

BE+: 

estimat 

octombrie 

Coordonatorii 

Erasmus de la 

nivelul 

facultăților 

Mijloacele de 

mediatizare: email, 

website-ul 

universității etc. 

3. Comunicarea 

numărului de 

stagii 

disponibile de 

formare 

BE+ comunică facultăților, 

serviciilor și departamentelor 

UAIC numărul de stagii 

disponibile de formare pentru 

personalul de cercetare și 

didactic auxiliar, cât și 

regulamentele de selecție (care 

includ condițiile de 

eligibilitate, de selecție, 

componența dosarului de 

candidatură etc.). 

După 

încheierea 

contractului 

cu AN: 

estimat 

octombrie 

BE+ Mijloacele de 

mediatizare: email, 

avizierul 

secretariatului, 

website-ul facultății, 

canale media de 

socializare, materiale 

informative tipărite 

etc. 

4. Depunerea 

dosarelor de 

candidatură 

pentru stagii de 

studiu/ practică 

/predare / 

formare 

Dosarele de candidatură pentru 

stagii de studiu/ practică ale 

studenților și predare ale 

cadrelor didactice se depun la 

coordonatorii Erasmus la 

nivelul facultăților. 

 

octombrie - 

noiembrie 

Coordonatorii 

Erasmus de la 

nivelul 

facultăților 

 

Dosarele de candidatură pentru 

stagii de formare ale 

personalului de cercetare și 

octombrie - 

noiembrie 

BE+  
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didactic auxiliar se depun la 

BE+. 

5. Evaluarea și 

ierarhizarea 

candidaturilor 

pentru stagii de 

studiu/ practică 

/predare 

 

Dosarele de candidatură pentru 

stagii de studiu și practică ale 

studenților și pentru stagii de 

predare ale cadrelor didactice 

sunt verificate (pentru 

îndeplinirea condițiilor de 

eligibilitate), evaluate și 

ierarhizate de comisiile de 

selecție Erasmus de la nivelul 

facultăților. 

 

Comisiile de selecție Erasmus 

de la nivelul facultăților 

întocmesc Procese-Verbale cu 

rezultatele evaluării și 

ierarhizării pentru stagii de 

studiu și practică ale 

studenților (Anexa nr. 1) și 

pentru stagii de predare ale 

cadrelor didactice (Anexa nr. 

2), pe care le supun aprobării 

B.E.C.A. 

Noiembrie 

- decembrie 

Comisiile de 

selecție 

Erasmus de la 

nivelul 

facultăților 

Rezultatele, precum 

și clasamentul 

candidaților admiși 

(pe fiecare tip de 

stagiu), sunt 

centralizate de către 

BE+. 

După finalizarea evaluării și  

ierarhizării, Coordonatorii 

Erasmus de la nivelul 

facultăților vor informa toți 

candidații cu privire la 

rezultatele evaluării (statut 

eligibil, neeligibil) și 

posibilitatea contestării 

rezultatelor. 

Noiembrie 

- decembrie 

Coordonatorii 

Erasmus de la 

nivelul 

facultăților 

Mijloacele de 

informare: email, 

avizierul 

secretariatului etc. 

6. Evaluarea și 

ierarhizarea 

candidaturilor 

pentru stagii de 

formare  

Dosarele de candidatură pentru 

stagii de formare ale 

personalului de cercetare și 

didactic auxiliar sunt verificate 

(pentru îndeplinirea condițiilor 

de eligibilitate), evaluate și 

ierarhizate de către comisia de 

selecție pentru stagii de 

formare la nivelul UAIC.  

 

Comisia de selecție pentru 

stagii de formare la nivelul 

UAIC întocmește un Proces-

Verbal cu rezultatele evaluării 

și ierarhizării, pe care îl 

supune aprobării BECA 

(Anexa nr. 3). 

Noiembrie 

- decembrie 

Comisia de 

selecție la 

nivelul UAIC 

pentru stagii 

de formare 

Rezultatele, precum 

și clasamentul 

candidaților selectați, 

sunt centralizate de 

către BE+. 

7. Stabilirea 

componenței 

Stabilirea componenței 

nominale a comisiei de 

Anual: 

noiembrie – 

BE+ Componența 

comisiei de validare 
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Comisiei de 

validare la 

nivelul UAIC 

pentru stagiile 

de studiu/ 

practică/ predare 

validare, la nivelul UAIC, 

pentru stagiile de studiu/ 

practică/ predare în cadrul 

proiectelor Erasmus+ cu țările 

partenere (KA107).  

decembrie  la nivelul UAIC este 

supusă aprobării 

B.E.C.A. 

8. Titularizarea 

beneficiarilor de 

stagii de studiu/ 

practică/ predare 

Pe baza rezultatelor 

ierarhizării și în funcție de 

bugetul disponibil pentru 

fiecare țară parteneră, comisia 

de validare propune 

titularizarea beneficiarilor de 

stagii de studiu/ practică/ 

predare în țările partenere.  

Titularizarea se face printr-un 

Proces-Verbal semnat de către 

Comisia de validare la nivelul 

UAIC și îl supune aprobării 

BECA (Anexa nr. 4). 

Noiembrie 

- decembrie 

Comisia de 

validare la 

nivelul UAIC 

Procesul-verbal 

privind titularizarea 

candidaților pentru 

stagii Erasmus+ în 

țările partenere este 

supus aprobării 

B.E.C.A. 

9. Comunicarea 

rezultatelor 

privind stagiile 

Erasmus+ 

După finalizarea selecției la 

nivelul UAIC, BE+ va informa 

toți candidații (selectați, 

rezerve și respinși) cu privire 

la rezultatele selecției pentru 

stagii de studiu/ practică/ 

predare/ formare  în țările 

partenere și posibilitatea 

contestării rezultatelor. 

Candidații selectați vor fi 

informați cu privire la pașii ce 

trebuie urmați pentru 

pregătirea și organizarea 

stagiilor Erasmus.  

Candidații rezervă vor fi 

informați cu privire la 

implicațiile acestui statut (în ce 

situații pot fi titularizați și în 

ce situații încetează statutul de 

candidat rezervă). 

Candidații respinși vor fi 

informați cu privire la 

motivele respingerii. 

Noiembrie 

- decembrie 

BE+ Mijloace de 

informare: email, 

întâlniri informative 

etc. 
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8. Responsabilități 

 

9. Formulare  

9.1 Formular de evidență modificări 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediției Revizia 

Data 

reviziei 

Număr 

pagină 
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1. I 17.02.2020 -- -- -- -- Ioana 

Serafinceanu 

        

 

9.2 Formular de distribuire/difuzare 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Compartimentul Nume şi 

prenume 

Funcția Data 

primirii 

Semnătura 

1 Aplicare Facultatea de 

Biologie 

Gabriel Plăvan Coordonator 

Erasmus 

  

2 
Aplicare 
 

Facultatea de Chimie Alexandra Iordan 
Coordonator 

Erasmus stagii 

de studiu și 

predare 

  

3 Brîndușa Alina 

Petre 

Coordonator 

Erasmus stagii 

de practică 

  

4 
Aplicare 
 

Facultatea de Drept Andra Iftimiei 
Coordonator 

Erasmus 
  

5 
Aplicare 

Facultatea de 

Economie și 

Administrarea 

Afacerilor 

Bogdan Zugravu 
Coordonator 

Erasmus 

stagii de 

studiu și 

predare 

  

Nr. 

crt. 
Compartimentul/responsabilul I II III IV V VI VII 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

1. Biroul Erasmus+ E    Ap. Ah. Ev. 

2. Coordonatorul Erasmus instituțional  V      

3. Secretariatul Comisiei de monitorizare   Vcf   Ah. Ev. 

4. Biroul Executiv al Consiliului  de Administrație    A    

5. Coordonatorii Erasmus pe facultăți     Ap.  Ev. 
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6 Mircea 

Georgescu 

Coordonator 

Erasmus 

stagii de 

practică 

  

7 
Aplicare 

Facultatea de 

Educație Fizică și 

Sport 

Alexandru 

Oprean 

Coordonator 

Erasmus 
  

8 
Aplicare 

Facultatea de 

Filosofie și Științe 

Social-Politice 

Daniela Șoitu 
Coordonator 

Erasmus 

stagii de 

studiu și 

predare 

  

9 Bogdan 

Ștefanachi 

Coordonator 

Erasmus 

stagii de 

practică 

  

10 
Aplicare 

Facultatea de Fizică Liviu Leontie 
Coordonator 

Erasmus 
  

11 
Aplicare 
 

Facultatea de 

Geografie și 

Geologie 

Daniela Larion 
Coordonator 

Erasmus 

stagii de 

studiu și 

predare 

(Geografie) 

  

12 Mihai Bulai 
Coordonator 

Erasmus 

stagii de 

practică 

(Geografie) 

  

13 Iuliana Buliga Coordonator 

Erasmus 

(Geologie) 

  

14 
Aplicare 

Facultatea de 

Informatică 

Vlad Rădulescu Coordonator 

Erasmus 

  

15 Aplicare Facultatea de Istorie Ioan Augustin 

Guriță 

Coordonator 

Erasmus 

  

16 
Aplicare 
 

Facultatea de Litere Oana Cogeanu 
Coordonator 

Erasmus 

stagii de 

studiu 

incoming și 

predare 

  

17 Cristina Spinei 
Coordonator 

Erasmus 

stagii de 
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practică 

18 Gabriela Dima Coordonator 

Erasmus 

stagii de 

studiu 

outgoing 

  

19 
Aplicare 

Facultatea de 

Matematică 

Ana Maria 

Moșneagu 

Coordonator 

Erasmus 

  

20 
Aplicare Facultatea de 

Psihologie și Științe 

ale Educației 

Emilia Pascal Coordonator 

Erasmus stagii 

de studiu și de 

predare 

outgoing 

  

21 
Aplicare 

Florin Vasile 

Frumos 

Coordonator 

Erasmus stagii 

de practică și 

de predare 

incoming 

  

22 
Aplicare 

Facultatea de 

Teologie Ortodoxă 

Dan Sandu Coordonator 

Erasmus 

  

23 
Aplicare 

 
Facultatea de 

Teologie Romano-

Catolică 

Ștefan Lupu Coordonator 

Erasmus stagii 

de studiu și 

de predare 

  

24 Iosif Iacob Coordonator 

Erasmus stagii 

de practică 

  

25 
Aplicare 

Centrul de Studii 

Europene 

Gabriela Carmen 

Pascariu 

Coordonator 

Erasmus 

  

26 Informare BAPI 

Direcția Financiar-

Contabilă 

    

27 Evidență Secretariatul 

Comisiei SCIM 

    

28 Arhivare SRI 

Secretariatul 

Comisiei SCIM 
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10. Anexe 

 Anexa nr. 1 – Proces Verbal pentru Stagii de Studiu (SMS)/ Practică (SMP) în cadrul 

Programului Erasmus+ Țări Partenere (Acțiunea Cheie 1 - KA107) 

 Anexa nr. 2 – Proces Verbal pentru Stagii de Predare (STA) în cadrul Programului 

Erasmus+ Țări Partenere (Acțiunea Cheie 1 - KA107)     

 Anexa nr. 3 – Proces Verbal pentru Stagii de Formare (STT) în cadrul Programului 

Erasmus+ Țări Partenere (Acțiunea Cheie 1 - KA107) 

 Anexa nr. 4 – Proces Verbal de validare pentru Stagii de Studiu (SMS)/ Practică 

(SMP)/ Predare (STA) în cadrul Programului Erasmus+ Țări Partenere (Acțiunea 

Cheie 1 - KA107) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

(ANTETUL FACULTAȚII) 

Proces Verbal încheiat astăzi, ...........  , la întrunirea Comisiei de Selecție Erasmus+ a studenților  

care vor desfășura stagii de studiu (SMS)/ practică (SMP) în cadrul Programului Erasmus+ cu țări partenere KA107 (non-UE) în anul academic 20…-20… 

 

Anunțul pentru apelul la candidaturi pentru stagii de studiu/practică ale studenților a fost făcut de la data de ...........  la data de ...........  prin afișare la avizierul 

Facultății noastre și prin intermediul poștei electronice, iar interviul a avut loc în data de ........... . Anunțul a conținut numărul de locuri disponibile pe universitate, 

criteriile de selecție și universitățile partenere. Întâlnirea informativă cu studenții interesați a avut loc pe data de  ...........  , iar întâlnirea informativă cu studenții selectați 

va avea loc pe data de ...........  Candidații au fost informați și privind interdicția finanțării mobilităților concomitent din fonduri Erasmus și alte fonduri europene, aceste 

cazuri intrând sub incidența “dublei finanțări”.  

 

Criteriile de selecție și componența dosarului de candidatură, conform Regulamentului Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași privind selecția studenților pentru 

stagii de studiu / practică Erasmus+ în țările partenere, valabil pentru anul academic 20…-20…, sunt după cum urmează: .... 

 

În urma întrunirii comisiei din data de ...........  s-a constatat că la Facultatea noastră au fost depuse un număr de ......... dosare. În urma evaluării acestora conform 

criteriilor stabilite, rezultatul a fost următorul: 

 

Nr. 

Crt. 
Nume și prenume 

Cetățenie 

(română/ 

dublă/ 

alta) 

Nivel și 

an de 

studiu 

Media 

de studii 

Notă 

limbă 

străină 

Notă 

interviu 

Media 

generală 

Universitatea gazdă și 

țara 

Statut 

(eligibil / 

neeligibil) 

Motivele 

neeligibilității 

1           

2           

           

 

Documente anexate: 

 Datele de contact ale studenților candidați; 

 Anunțul afișat la facultate (semnat de coord. Erasmus+); 

 Declarațiile de imparțialitate ale membrilor comisiei Erasmus+;  

 Declarația de imparțialitate a coordonatorului Erasmus + (semnată de coordonator). 

 

Comisia de evaluare (nume, prenume, semnătură/ștampilă): 

 … 

 … 

 … 

 



 

Anexa nr. 2 
 

(ANTETUL FACULTAȚII) 

Proces Verbal încheiat astăzi, ............, la întrunirea Comisiei de evaluare a cadrelor didactice   

care vor desfășura stagii de predare (STA) în cadrul Programului Erasmus+ cu țări partenere KA107 (non-UE) în anul academic 20…-20… 

 

Anunțul pentru apelul la candidaturi pentru stagii de predare ale cadrelor didactice a fost făcut la data de ............, prin afișare la avizierul Facultății noastre 

și prin intermediul poștei electronice. Anunțul a conținut numărul de locuri disponibile pe universitate, fondurile alocate, criteriile de selecție și universitățile 

partenere. Candidații au fost informați şi privind interdicția finanțării mobilităților concomitent din fonduri Erasmus și alte fonduri europene, aceste cazuri intrând 

sub incidența “dublei finanțări”.  
 

Criteriile de selecție și componența dosarului de candidatură, conform Regulamentului Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași privind selecția cadrelor 

didactice pentru stagii de predare Erasmus+ în țările partenere, valabil pentru anul academic 20…-20…, sunt după cum urmează: .... 

 

În urma întrunirii comisiei din data de ...........  s-a constatat că la Facultatea noastră au fost depuse un număr de ......... dosare. În urma evaluării acestora 

conform criteriilor stabilite, rezultatul a fost următorul: 

 

Nr. 

Crt. 
Nume şi prenume 

Date contact (email și 

telefon) 

Punctajul 

obținut 

Universitatea gazdă 

și țara 

Statut 

(eligibil / 

neeligibil) 

Motivele 

neeligibilității 

1       

2       

Documente anexate: 

 Anunțul afișat la facultate (semnat de coord. Erasmus); 

 Declarațiile de imparțialitate ale membrilor comisiei Erasmus;  

 Declarația de imparțialitate a coordonatorului Erasmus (semnată de coordonator). 

Comisia de evaluare (nume, prenume, semnătură/ștampilă): 

 … 

 … 

 … 
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Anexa nr. 3 

 

(ANTETUL UAIC-BE+) 

Proces Verbal de selecție încheiat astăzi, ………,  la întrunirea Comisiei de  Selecție a personalului de cercetare și didactic auxiliar  

pentru stagii de formare (STT) în cadrul Programului Erasmus+  Țări Partenere (Acțiunea Cheie 1 – KA107) 

 

La apelul la candidaturi pentru stagii de formare (STT) în cadrul Programului Erasmus+ Țări Partenere (KA107), derulat în perioada …. – ….., au fost scoase la 

concurs un număr de … stagii de formare, după cum urmează: .... 

 

Stagiile de formare se pot desfășura doar în universitățile cu care Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași a semnat acorduri bilaterale Erasmus+ și care 

prevăd stagii de tip staff training STT (lista acordurilor bilaterale Erasmus+ este disponibilă pe pagina www.uaic.ro, secția Internațional).   

 

Criteriile de selecție și componența dosarului de candidatură, conform Regulamentului Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași privind selecția 

personalului de cercetare și didactic auxiliar pentru stagii de formare Erasmus+ în țările partenere, valabil pentru anul academic 20…-20…, sunt după cum urmează: .... 

 

În urma întrunirii comisiei din data de ...........  s-a constatat că la au fost depuse un număr de ......... dosare. În urma evaluării acestora conform criteriilor 

stabilite, rezultatul a fost următorul: 

Nr. 

Crt. 
Nume şi prenume 

Date contact (email 

și telefon) 

Serviciul/ 

departamentul/ 

facultatea 

Punctajul 

obținut 
Universitatea gazdă și țara 

Statut 

(eligibil / 

neeligibil) 

Motivele 

neeligibilității 

1        

2        

Documente anexate: 

 Anunțul afișat/trimis prin email serviciilor/departamentelor/facultăților UAIC; 

 Declarațiile de imparțialitate ale membrilor comisiei Erasmus. 

Comisia de evaluare (nume, prenume, semnătură/ștampilă): 

 … 

 … 

 … 

Întocmit de BE+ 

http://www.uaic.ro,/
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Anexa nr. 4 

(ANTETUL UAIC-BE+) 

Proces Verbal încheiat astăzi, ………, la întrunirea Comisiei de  validare pentru Stagii de Studiu (SMS), Practică (SMP) și Predare (STA)  

în cadrul Programului Erasmus+  Țări Partenere (Acțiunea Cheie 1 – KA107)   
 

La apelul la candidaturi pentru stagii de studiu, practică și predare în cadrul Programului Erasmus+ Țări Partenere (KA107), derulat în perioada …. – …. ., au 

fost scoase la concurs un număr de … stagii de studiu, … stagii de practică și … de stagii de predare.  

Candidaturile depuse au fost evaluate din punct de vedere academic de către Comisia de Selecție Erasmus+ din fiecare Facultate, conform Regulamentului 

Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași privind selecția studenților pentru stagii de studiu (SMS) și practică (SMP) Erasmus+ în Țările Partenere (KA107), și 

Regulamentului Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași privind selecția personalului didactic pentru stagii de predare (STA) Erasmus+ în Țările Partenere (KA107).  

Decizia Comisiei de validare la nivel de Universitate are în vedere activarea unui număr cât mai mare de parteneriate, maximizarea angajării fondurilor 

disponibile pentru fiecare dintre țările partenere, precum și alocarea de stagii către toate facultățile UAIC, proporțional cu numărul de candidați.  

Stagiile se vor derula în anul/anii academic/i 20…-20…, urmând a se finaliza până cel târziu pe data de … (cf. contractelor). 

În urma întrunirii comisiei din data de ...........  s-a constatat că la au fost depuse un număr de ......... dosare. În urma evaluării acestora conform criteriilor 

stabilite, rezultatul a fost următorul: 

 Stagii studențești de studiu (SMS): 

Nr. 

Crt. 

Nume și 

prenume  

Universitatea gazdă și 

țara 
Domeniul 

Nivel și an 

de studiu 

Media 

anilor de 

studiu 

Nota lb 

străină  

Notă 

interviu 

Media 

finală 

Statut (titular/ rezervă/ 

respins) 

 

Motivele 

respingerii 

1           

2           

 Stagii de predare (STA): 

Nr. 

Crt. 

Nume și 

prenume  

Universitatea gazdă și 

țara 
Domeniul Punctajul obținut Statut (titular/ rezervă/ respins) 

 

Motivele respingerii 

1       

2       

Documente anexate: 

 Anunțul afișat/trimis prin email serviciilor/departamentelor/facultăților UAIC; 

 Declarațiile de imparțialitate ale membrilor comisiei Erasmus. 

Comisia de evaluare (nume, prenume, semnătură/ștampilă): 

 … 

 … 

 … 

Întocmit de BE+ 


