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ANUNȚ MOBILITĂȚI DE FORMARE  

ERASMUS+ KA103  

 

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, Olanda, Austria, Polonia, Portugalia, 

România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit, Macedonia de Nord, 

Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turcia și Serbia). 

 

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

 

Numărul de locuri disponibile pentru acest apel este de 47. 

 

Finanțarea pentru mobilitatea de formare: conform regulilor ghidului Programului 

Erasmus+, în limita a 1000 Euro. 
 

Procedurile de selecție descrise mai jos 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), 

actualizat cf. H.BECA RI 1/05.03.2021. 

 

2. Eligibilitatea 

 

Pentru a putea fi selectați pentru o mobilitate de formare Erasmus, candidații trebuie să aibă o 

relație contractuală pe durată nedeterminată cu UAIC și să fi obținut calificativul foarte 

bine la ultima evaluare. 

 

3. 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.).  

mailto:erasmus@uaic.ro


 

Vor avea prioritate la selecție candidații care nu sunt deja titulari pentru o mobilitate de 

formare în cadrul apelurilor precedente, pe care nu au efectuat-o până la momentul selecției. 

 

4. 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 (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. 

 

5. Etapele și calendarul selecției 

 

Dosarele de candidatură se depun în perioada 17 – 25 martie 2021 la Serviciul Relații 

Internaționale – Biroul Erasmus+.  

 

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

B.E.C.A.  

Rezultatele selecției vor fi comunicate de către Serviciul Relații Internaționale – Biroul 

Erasmus+ până la data de 5 aprilie 2021. 

 

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: 16.03.2021 
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