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ANUNȚ MOBILITĂȚI DE FORMARE  

ERASMUS+ KA131-HED  

 

1. Informații generale 

 

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

în cadrul Programului Erasmus+ cu statele membre ale Uniunii Europene  (Austria, 

Belgia, Bulgaria, Republica Cehă,  Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, 

Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, 

Polonia, Portugalia, Regatul Țărilor de Jos, România, Slovacia, Slovenia, Spania, 

Suedia, Ungaria), Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, 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 în conformitate cu contractele de 

finanțare Erasmus+ KA131-HED instituționale în vigoare la momentul lansării 

apelului, și anume: 

 30, cu termen de derulare a mobilităților până la 31 octombrie 2023 

 80, cu termen de derulare a mobilităților până la 31 iulie 2024 

 

2. Finanțarea 

 

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+, Regulamentul 

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

predare și formare Erasmus+ cu Țările Participante (KA131-HED), aprobat în ședința 

Senatului UAIC din data de 10.02.2022 și Apelul deschis la candidaturi pentru mobilități de 

formare (STT) în cadrul programului Erasmus+ KA131-HED aprobat în ședința Biroului 

Executiv al Consiliului de Administrație, Hot. nr. RI 9/27.10.2022. 
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În vederea unei bune organizări și desfășurări a mobilităților contractate în cadrul acestui 

program și urmărind o absorbție maximă a fondurilor instituționale contractate, vor avea 

prioritate mobilitățile cu termen de derulare până la 31 octombrie 2023.  

 

4. Eligibilitatea 

 

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

relație contractuală cu UAIC în calitate de: 

 personal didactic-auxiliar 

 personal de cercetare 

 cadre didactice care ocupă o funcție administrativă 

 
 

Nu pot participa la această selecție candidații care sunt deja selectați 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. 
 

Candidatul selectat se angajează ca, ulterior desfășurării mobilității, să participe la 

activități de diseminare a mobilității prin prezentări susținute în cadrul evenimentelor 

instituționale Erasmus+, atât în limba română cât și în limba de lucru a mobilității. 

 
5. Criteriile de selecție 

 

 Selecțiile pentru mobilități Erasmus+ de formare se pot organiza pe tot parcursul anului 

academic, ori de câte ori personalul UAIC interesat primește confirmări din partea  

universităților, pe principiul primul venit, primul servit, până la epuizarea numărului de 

locuri disponibile. 

 Personalul didactic cu funcții administrative, didactic–auxiliar și de cercetare va 

putea beneficia de maxim 1 mobilitate de formare pe parcursul unui an academic, în 

cadrul programului Erasmus+ KA131-HED. 
 

4. Dosarul de candidatură 

 

a) Curriculum Vitae redactat în limba engleză, franceză sau în altă limbă de circulație 

internațională;  

b) Scrisoare de invitație și/sau Training Agreement semnat de instituția gazdă unde se va 

desfășura mobilitatea (se acceptă o copie scanată transmisă prin email), în care să fie 

menționată și perioada mobilității; (TA disponibil aici);  

c) Document din care să reiasă relația contractuală cu UAIC. 

 

5. Etapele selecției 

 Dosarele de candidatură se depun exclusiv online, pe site-ul www.uaic.ro, secțiunea 

Mobilități de formare, pe tot parcursul anului academic până la epuizarea numărului 

de locuri disponibile; 

 Ulterior evaluării dosarului, Biroul Erasmus+ va comunica candidaților statutul de 

admis / rezervă / respins; 

 Rezultatele selecției se vor comunica o dată pe lună: în primele 5 zile lucrătoare ale 

lunii pentru dosarele depuse în luna anterioară; excepție vor face situațiile în care data 

https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/mobilitati-de-formare/


începerii mobilității este înainte de sau imediat după termenul lunar de publicare a 

rezultatelor și nu ar fi posibilă demararea și finalizarea procedurilor de deplasare în 

timp util. 

 Eventualele contestații se pot trimite în termen de 1 zi lucrătoare de la afișarea 

rezultatelor către adresa de e-mail erasmus@uaic.ro și transmise spre analiză și 

soluționare (în termen de 3 zile lucrătoare) către Comisia de soluționare a 

contestațiilor de la nivel instituțional. 

 

Nu se acceptă schimbări de destinație ulterior selecției. 

 

Pentru o bună desfășurare a selecției și a procedurilor de deplasare, candidaturile se 

vor depune cu cel puțin 6 săptămâni înainte de data de început a mobilității. 

 

 

 

Persoana de contact: Olivia PRICOP, telefon 0232/201021, email: olivia.pricop@uaic.ro.  

 

 

Data: 02.11.2022 
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