
Lansarea Selecției pentru mobilități de predare Erasmus+ pentru semestrul al doilea al 

anului academic 2021-2022 în facultățile UB 

 

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din 

data de 07.02.2022, s-a aprobat lansarea selecției pentru mobilități mobilități de predare în 

cadrul Programului ERASMUS+, pentru un număr total de 84 de bursieri pe universitate, 

pe durata semestrului al doilea al anului academic 2021-2022 (până la 31.05.2022). 

Finanțarea acestor mobilități este realizată din Proiectul de mobilități ERASMUS+ nr. 2019-1-

RO01-KA103-061898 (finalizarea mobilităților fiind posibilă până la 31.05.2022, data de 

finalizare a proiectului sus-menționat). 

Criteriile minimale de selecție pentru cadre didactice Erasmus sunt următoarele: 

-calitatea de personal didactic al UB (angajat cu contract de munca în UB pentru activități de 

predare, cu sau fără titlul de doctor), 

-prezentarea unui Curriculum Vitae într-o limbă străină (format Europass), 

-prezentarea unui plan de predare provizoiu pentru stagiu de mobilitate. 

Selecția are loc la nivelul fiecărei facultăți din cadrul UB, în baza acordurilor bilaterale Erasmus 

încheiate, conform criteriilor minimale de eligibilitate și selecție și a celor proprii facultății 

respective (lista acordurilor disponibilă AICI). 

Repartizarea locurilor alocate facultăților pentru mobilități de predare Erasmus 2021-2022 este 

disponibilă AICI. 

Finanțarea mobilităților de predare 2021-2022 este pentru maxim 5 zile de activitate de 

predare (total 8 ore de predare) și 2 zile pentru transportul internațional (o zi înainte de 

începerea activității de predare și o zi după ultima zi de predare). Minimul de perioada finanțată 

este de 2 zile de predare (zile consecutive) și 2 zile pentru transport internațional. 

Conform anunţului din Apelul Naţional pentru mobilităţi Erasmus 2019, grantul zilnic pentru 

mobilități de predare este stabilit după cum urmează: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Jow78pezvnIgK-PVJZE6ezcGiQshTO5m?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Jow78pezvnIgK-PVJZE6ezcGiQshTO5m?usp=sharing


 

Țara gazdă 
Suma pe zi 

în EURO 

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Norvegia, Suedia 180 

Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Franţa, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, 

Spania 
160 

Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord 

Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia 
140 

Contribuție la costurile de transport, conform calculatorului european al distanțelor, se acordă 

astfel: 

Distanța de deplasare Suma alocată 

Între 10 și 99 KM: 20 EUR per participant 

Între 100 și 499 KM: 180 EUR per participant 

Între 500 și 1999 KM: 275 EUR per participant 

Între 2000 și 2999 KM: 360 EUR per participant 

Între 3000 și 3999 KM: 530 EUR per participant 

Între 4000 și 7999 KM: 820 EUR per participant 

8000 KM sau mai mult: 1500 EUR per participant 

Selecția pentru mobilități de predare Erasmus+ pentru anul academic 2022-2023 va fi 

lansată ulterior finalizării prezentei selecții (perioadă estimativă aprilie-mai 2022). 

Contact: 

Anca Stoica, Responsabil Erasmus+ 



Biroul Erasmus+ al Universității din București 

anca.stoica@erasmus.unibuc.ro 

Runda a doua 2021 a Selecției Centralizate pentru mobilități de predare Erasmus + CIVIS  

 În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din 

data de 5 iulie 2021 s-a aprobat lansarea rundei a doua de selecție pentru un număr de 25 de 

mobilități de predare în cadrul Programului ERASMUS, pentru stagii de predare în cadrul 

școlilor de vară/toamnă/iarnă organizate de către universitățile partenere CIVIS, pentru 

derulare în perioada iulie 2021 – 31 mai 2022. 

Mobilitățile de predare Erasmus+ CIVIS vor fi finanțate pentru o perioada de minim 4 zile în 

instituția gazdă (2 zile de predare și 2 zile pentru transport) și maxim 7 zile (5 zile de predare și 2 

zile pentru transport). Finanțarea este condiționată de prezența fizică în instituția gazdă și de un 

număr minim de 8 ore de predare pentru 5 zile. 

Mobilitățile se pot efectua în cadrul celor 7 universități partenere CIVIS (Aix-Marseille 

Universite, Sapienza Universita di Roma, National Kapodistrian University of Athens, Eberhard 

Karls Universitaet Tuebingen, Université Libre de Bruxelles, Universidad Autónoma de Madrid, 

Stockholm University), cu activități de predare în cadrul școlilor de vară/toamnă/iarnă 

organizate de către acestea. 

Criterii de eligibilitate și selecție: 

 personal didactic al UB (care derulează activități de predare); 

 prezentarea unei scrisori de intenţie/motivaţie pentru efectuarea mobilității în cadrul 

universității CIVIS (într-o limbă străină); 

 prezentarea unui Plan de predare provizoriu pentru mobilitate (conform modelului Staff 

Mobility for Teaching – Mobility Agrement, disponibil AICI 

 prezentarea unui Curriculum Vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină). 

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție la Biroul ERASMUS+ al UB 

până la data de 16 iulie 2021 (ora 13:00), completând aplicația disponibilă AICI. 

Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție 

Erasmus  + CIVIS, compusă din: 

mailto:anca.stoica@erasmus.unibuc.ro
https://drive.google.com/file/d/1C1kNTF2DQTAfQJy2mafhQr9E-fEvE25S/view?usp=sharing
https://forms.gle/EZj4AbtThc4qEKLLA


 Președinte comisie de selecție: Conf. Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și 

Relații Publice, 

 Membrii comisiei de selecție: 
o Alina Cristovici, Director Relații Internaționale si Coordonator Instituțional 

Erasmus. 

o Anca Stoica, responsabil Erasmus+. 

Punctajul pentru selecție este realizat prin media aritmetică a punctajului acordat pentru 

următoarele criterii: 

 Motivația efectuării mobilității într-o universitate CIVIS (scrisoare de intenție): punctaj 

între 1 şi 10 (10 = maxim), 

 Plan al programului de predare în instituția gazdă CIVIS: punctaj între 1 şi 10 (10 = 

maxim). 

Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen 

de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției. 

Rezultatele selecției se vor afișa după data de 19 iulie 2021. 

Mai multe informații despre universitățile partenere CIVIS sunt disponibile aici și aici. 

Contact: Biroul Erasmus+ al Universității din București – contact@erasmus.unibuc.ro. 

Data afișării anunțului de lansare a selecției: 07.07.2021 

Lansarea Selecției Centralizate pentru mobilități de predare Erasmus + 

CIVIS pentru anul academic 2021-2022 

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din 

data de 7 iunie 2021 s-a aprobat lansarea selecției pentru un număr de 30 de mobilități de 

predare în cadrul Programului ERASMUS, pentru stagii în cadrul universităților 

partenere CIVIS, pentru derulare în perioada iulie 2021 – 31 mai 2022. 

Mobilitățile de predare Erasmus+ CIVIS vor fi finanțate pentru o perioada de minim 4 zile în 

instituția gazdă (2 zile de predare și 2 zile pentru transport) și maxim 7 zile (5 zile de predare și 2 

zile pentru transport). Finanțarea este condiționată de prezența fizică în instituția gazdă și de un 

număr minim de 8 ore de predare pentru 5 zile. 

https://civis.eu/en
https://unibuc.ro/despre-ub/civis/
mailto:contact@erasmus.unibuc.ro


Mobilitățile se pot efectua în cadrul celor 7 universități partenere CIVIS (Aix-Marseille 

Universite, Sapienza Universita di Roma, National Kapodistrian University of Athens, Eberhard 

Karls Universitaet Tuebingen, Université Libre de Bruxelles, Universidad Autónoma de Madrid, 

Stockholm University), pentru stagii de predare în cadrul școlilor de vară/toamnă/iarnă 

organizate de către acestea. 

Criterii de eligibilitate și selecție: 

 calitatea de cadru didactic al UB (angajat cu contract de muncă pentru activități de 

predare); 

 prezentarea unei scrisori de intenţie/motivaţie pentru efectuarea mobilității în cadrul 

universității CIVIS (într-o limbă străină); 

 prezentarea unui Plan de predare provizoriu pentru mobilitate (conform modelului Staff 

Mobility for Teaching – Mobility Agrement, disponibil AICI), 

 prezentarea unui Curriculum Vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină). 

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție la Biroul ERASMUS+ al UB 

până la data de 18 iunie 2021 (ora 13:00), completând aplicația AICI. 

Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție 

Erasmus  + CIVIS, compusă din: 

 Președinte comisie de selecție: Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și 

Relații Publice, 

 Membrii comisiei de selecție: 
o Alina Cristovici, Director Relații Internaționale si Coordonator Instituțional 

Erasmus. 

o Anca Stoica, responsabil Erasmus+. 

Comisia Centrală de Contestații pentru Selecția Erasmus + CIVIS este compusă din: 

 Președinte comisie de contestații: Prof. dr. Bogdan Ștefănescu, Prorector 

Internaționalizare, 

 Membrii comisiei de contestații: 

o Raluca Amza, responsabil Erasmus+. 

o Beatrice Crăciun, responsabil Erasmus+. 

Punctajul pentru selecție este realizat prin media aritmetică a punctajului acordat pentru 

următoarele criterii: 

 Motivația efectuării mobilității într-o universitate CIVIS (scrisoare de intenție): punctaj 

între 1 şi 10 (10 = maxim), 

https://drive.google.com/file/d/1C1kNTF2DQTAfQJy2mafhQr9E-fEvE25S/view?usp=sharing
https://forms.gle/m1mM69bc27BxGbim7


 Plan al programului de predare în instituția gazdă CIVIS: punctaj între 1 şi 10 (10 = 

maxim). 

Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen 

de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției. 

Rezultatele selecției se vor afișa după data de 22 iunie 2021. 

Mai multe informații despre universitățile partenere CIVIS sunt disponibile aici și aici. 

Contact: Biroul Erasmus+ al Universității din București – contact@erasmus.unibuc.ro . 

Data afișării anunțului de lansare a selecției: 10.06.2021 

Rezultatele selecției pentru mobilități de predare Erasmus+ CIVIS, runda 1 – 2021 

sunt disponibile aici. 

 

Programul ERASMUS pentru mobilități este o componentă a noului Program Comunitar 

Erasmus+ (2014-2020), care îşi propune să ajute mobilităţile universitare – atât ale 

studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor, cât şi ale cadrelor didactice, în scop de predare 

(Teaching Assignment – TA). 

În vederea obținerii unui sprijin financiar ERASMUS pentru o asemenea mobilitate, trebuie să 

participați la selecția organizată la nivel de facultate. Vă rugăm să consultați Responsabilul 

Erasmus din facultatea dv. pentru detalii. 

După ce v-ați regasit pe lista de mobilități aprobată de facultate în urma selecției, trebuie să 

depuneți o serie de documente la Biroul Erasmus+ al UB, în vederea obținerii ordinului de 

deplasare. 

Acte necesare în vederea obţinerii ordinului de deplasare în cadrul Programului 

ERASMUS, pentru cadre didactice (de depus la BE+ cu maxim 10 zile lucrătoare înaintea 

deplasării): 

– scrisoare de acceptare / invitaţie din partea instituţiei gazdă (menţionând perioada exactă şi 

minimul de 8 ore de activităţi didactice de desfăşurat în cadrul Programului ERASMUS); 

https://civis.eu/en
https://unibuc.ro/despre-ub/civis/
mailto:contact@erasmus.unibuc.ro
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2021/06/Rezultate-selectie-STA-ErasmusCIVIS-runda-1-2021.pdf


– cerere de deplasare (semnată de directorul de departament şi de decan); 

– nota de mandat; 

– copie după cartea de identitate. 

La finalul stagiului ERASMUS, trebuie să vă prezentați la Biroul Erasmus+ al UB cu 

următoarele documente, care confirmă activitatea de predare în instituția gazdă: 

1. Certificat semnat și ștampilat de universitatea gazdă (care să conțină confirmarea perioadei 

exacte, inclusiv nr. de ore de predare, cu mențiunea ”în cadrul Programului Erasmus+ Teaching 

Assignement”) 

2. « Teaching Mobility Agreement», semnat de universitatea gazdă și de titularul deplasării, 

3. Chestionar de completat la întoarcere (« Raport de evaluare a mobilității de predare 

ERASMUS»), semnat de titularul deplasării, 

4. Plan / schiță de predare (făcut înaintea plecării), semnat de titularul deplasării, 

5. Raport de activitate (conform planului inițial de predare, la întoarcere), semnat de titularul 

deplasării, 

6. Biletul de transport (inclusiv tichetele de îmbarcare în avion). 

 


