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ANUNȚ MOBILITĂȚI DE FORMARE  

ERASMUS+ KA103  

PENTRU CERCETĂTORII DIN CADRUL UAIC 

 

1. Informații generale 

Programul Erasmus+ oferă posibilitatea efectuării unei mobilități de formare (staff training) 

în cadrul Programului Erasmus+ cu țări participante (Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, 

Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, 

Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Austria, 

Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit, 

Macedonia de Nord, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turcia și Serbia). 

 

Conform Ghidului Programului Erasmus+: “Staff may carry out a training period abroad 

at a partner higher education institution, enterprise or any other relevant workplace. The 

training period abroad enables any staff at a higher education institution to take part in a 

training activity abroad that is relevant to their day-to-day work at the higher education 

institution. It may take the form of training events or job shadowing. […] To ensure high-

quality mobility activities with maximum impact, the mobility activity has to be related to the 

staff’s professional development and to address their learning and personal development 

needs.” 

 

training event = eveniment organizat de universități, cu un program și activități oferite 

tuturor participanților care se înscriu și sunt acceptați   

job shadowing = vizită individuală în vederea unui schimb de experiență cu colegi de la 

instituția gazdă 

 

Durata unei mobilități de formare este de min. 2 zile lucrătoare consecutive, max. 2 luni. 

Numărul de locuri disponibile pentru acest apel este de 28. 

 

2. Finanțare 

Grantul individual pentru mobilități de formare este în valoare de maximum 1000 euro, 

calculat conform regulilor Programului Erasmus+ (compus din subzistență pentru zilele de 

formare și transport și/sau subzistență pentru zilele de călătorie).  

 

Nu este permisă dubla finanțare a unei mobilității (finanțarea concomitentă din fonduri 

Erasmus și alte fonduri europene). 

 

3. Reguli 

Procedurile de selecție sunt conforme cu Ghidul programului Erasmus+ și Regulamentul 

Universităţii Alexandru Ioan Cuza privind selecţia, organizarea și desfășurarea stagiilor de 

predare și formare Erasmus+ cu Țările Participante (KA103), aprobat inițial în ședința 

mailto:erasmus@uaic.ro


Biroului Executiv al Consiliului de Administrație, Hot. Nr. RI 53/11.10.2019, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

4. Eligibilitatea 

Pentru a putea fi declarați selectați pentru un stagiu de formare Erasmus, candidații trebuie să 

fie angajați ai UAIC în calitate de cercetători. 

 

Nu pot participa la această selecție candidații care sunt selectați deja pentru mobilități 

de formare Erasmus+ cu Țările Programului (KA103) în cadrul apelurilor anterioare și 

nu au efectuat mobilitatea / nu  și-au demarat formalitățile de deplasare până la 

momentul selecției. 

 

5. Criteriile de selecție 

Punctajul total obținut de fiecare candidat prin însumarea următoarelor elemente: 

 

1. obiectivele și activitățile propuse pentru mobilitatea Erasmus+ de formare pentru care 

se candidează, conform Training Agreement-ului din dosarul de candidatură 

(maximum 4p.); 

2. abilitățile și competențele lingvistice (nivel minim B1) (maximum 3p.); 

3. ierarhizarea candidaților în funcție de obiectivele strategice ale universității cu privire 

la dezvoltarea și modernizarea serviciilor oferite (maximum 3p.).  

 

6. Dosarul de candidatură 

a) CV redactat în limba engleză, franceză sau altă limbă de circulație internațională; 

b) Training Agreement completat cu obiectivele și activitățile propuse pentru mobilitatea 

pentru care se candidează (formular disponibil pe pagina 

http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/mobilitati-de-formare/);  

c) atestat valabil de limbă engleză, franceză sau altă limbă de circulație internațională – 

nivel minim B1 sau, în cazul absolvenților secțiilor de engleză, franceză sau altă limbă 

de circulație internațională din cadrul Facultății de Litere, copie după diploma de 

absolvire. 

 

7. Etapele și calendarul selecției 

Dosarele de candidatură se depun în perioada 2 – 28 februarie 2022 la Serviciul Relații 

Internaționale – Biroul Erasmus+.  

 

Selecția va fi efectuată de către Comisia de Selecție Erasmus Staff Training numită de 

B.E.C.A.  

Data estimată a comunicării rezultatelor selecției de către Serviciul Relații Internaționale – 

Biroul Erasmus+ este de 11 martie 2022. 

 

Eventualele contestații se pot depune în termen de 1 zi lucrătoare de la comunicarea 

rezultatelor. Soluționarea acestora se va face în termen de 3 zile lucrătoare, iar rezultatele vor 

fi comunicate de către Serviciul Relații Internaționale – Biroul Erasmus+. 

 

Persoana de contact: Alexandra TEODORESCU, telefon 201021, email: 

alexandra.teodorescu@uaic.ro.  

Data: 01.02.2022 
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