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Biroul Programe Comunitare (BPC)  

– ERASMUS – 
 

SELECŢIE ERASMUS 2015–2016 – MOBILITĂŢI CADRE DIDACTICE 
(ERASMUS Teaching Assignment – T.A.) 

 

 

Conform contractului de finanțare pentru mobilități Erasmus 2015–2016 încheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P. (Agenția 

Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale), Universitatea din București 

trebuie să realizeze minim 60 de mobilități pentru cadre didactice pe întreaga instituție. 

 Facultății de Limbi și Literaturi Străine îi sunt alocate 13 (treisprezece) mobilități Teaching Assignment 

(T.A.) în Programul Erasmus pentru anul academic 2015–2016. 
 

Colegii care doresc să se înscrie la selecţia pentru mobilităţi T.A. sunt rugaţi să depună personal la Decanat (la 

BOGDAN–MIHAI DAMIAN, Asistent Erasmus FLLS) dosarul de participare, spre înregistrare, în următoarele intervale de 

timp; dosarele neînregistrate nu vor fi luate în calcul: 

Joi, 12 nov.: 1500–1700   Marți, 17 nov.: 1500–1700  Joi, 19 nov.: 1500–1700 

Vineri, 13 nov.: 1500–1700  Miercuri, 18 nov.: 1500–1700  Vineri, 20 nov.: 1500–1700 

Luni, 16 nov.: 1500–1700 

 

Comisia de selecţie se va întruni pentru deliberare în perioada 23–25 noiembrie 2015. 

După anunţarea titularilor, rezervelor şi respinşilor se pot depune la Decanat (la BOGDAN–MIHAI DAMIAN, Asistent 

Erasmus FLLS) contestaţii în primele 2 zile consecutive, în intervalul orar 15:00–17:00. În urma soluţionării acestora, 

vor fi anunţate rezultatele finale ale selecţiei. 
 

CONDIŢII DE PARTICIPARE: 
 

* Dosarul de participare (dosar plic clasic / de carton, NU din plastic cu elastic): 

1. CV concis în limba română (format Europass); 

2. LISTĂ DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE din ultimii 5 ani (2010–2015); 

3. LISTĂ DE CURSURI din ultimii 5 ani (2010–2015); 

4. PREZENTARE SUCCINTĂ A ACTIVITĂŢII ERASMUS [perioada 2000–2015] (perioada de efectuare a stagiului Erasmus 

anterior; inițiere de acorduri Erasmus; consiliere studenți români și străini; participare la selecția Erasmus a studenților și/sau a 

profesorilor); 

5. ADEVERINŢĂ de la directorul de departament care să ateste obţinerea în anul precedent a calificativului Foarte bine; 

6. PLAN DE PREDARE (menţionarea cursurilor – cu obiective, tematică şi bibliografie minimală obligatorie – ce urmează să fie 

predate în cadrul programului Erasmus mobilităţi profesori: minim 8 (opt) ore de predare); 

7. Fotocopie după cartea de identitate. 
 

** Criterii de selecţie – punctaj minim de promovare 10 / punctaj maxim de promovare 20: 

1. CRITERIUL MINIMAL pentru obţinerea bursei Erasmus mobilităţi cadre didactice este ca profesorul să aibă deja titlul de 

DOCTOR şi să fi obţinut în anul universitar precedent calificativul FOARTE BINE. (Dr./FB) 

2. Nerealizarea în anii anteriori a unei deplasări programate în urma concursului Erasmus se depunctează cu 5 PUNCTE. (– 5) 

3. CV: punctaj minim 0 puncte, maxim 5 puncte. (0 ... + 5) 

4. Plan de predare: punctaj minim 0 puncte, maxim 5 puncte. (0 ... + 5) 

5. Activitate Erasmus I: punctaj minim 0 puncte, maxim 5 puncte. (0 ... + 5) 

 iniţiere 1...n acorduri Erasmus: 1p. pentru 1 acord; maximum 2p. între 2... n acorduri; 

 consiliere studenţi români și străini: 1p.; 

 participare în anii anteriori la selecţia Erasmus a studenţilor și/sau a profesorilor: 2p. 

6. Activitate Erasmus II (0 ... + 5) 

 5 puncte pentru colegii care NU AU MAI BENEFICIAT de burse Erasmus în anii universitari anteriori; 

 0 puncte pentru colegii care AU BENEFICIAT de mai mult de patru burse Erasmus în anii universitari anteriori. 
 

OBSERVAŢII GENERALE: 
 

 Pentru candidaţii cu număr egal de puncte, un criteriu suplimentar de departajare este ROTAŢIA: 

 un profesor care nu a mai beneficiat niciodată de bursă Erasmus are întâietate faţă de un profesor care a mai 

beneficiat de o astfel de mobilitate oricând în trecut; 

 dacă unul dintre candidaţi a beneficiat în anul anterior de bursă Erasmus, atunci întâietate are profesorul 

care a efectuat o mobilitate mai îndepărtată în timp sau cel care nu a beneficiat deloc de astfel de bursă. 
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 Stagiul de predare va fi finanțat din fonduri Erasmus pentru un număr de maxim 5 (cinci) zile, din care 3 zile 

de activități de predare [minim 8 (opt) ore de predare] și 2 zile pentru transport (o zi înainte de stagiul de 

mobilitate și o zi după stagiul de mobilitate). 

 Stagiul de predare poate avea un număr minim de 4 zile, din care minim 2 zile pentru activități de predare 

(minim obligatoriu la nivel european) și 2 zile pentru transport. Un stagiu mai mic de 4 zile nu poate fi finanțat. 
 

 Finanțarea Erasmus reprezintă o sumă forfetară compusă din: 

 suma alocată pentru subzistență (conform baremelor zilnice pe țări din tabelul de mai jos) 

 și o sumă forfetară pentru transport internațional, în funcție de numărul de kilometri până la localitatea 

de destinație (conform calculatorului on-line de distanță, disponibil pe website-ul Comisiei Europene la 

adresa http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). 
 

 În tabelul de mai jos se află baremele zilnice pentru subzistență („per diem”) pentru fiecare țară de destinație, 

transmise de A.N.P.C.D.E.F.P. (conform Anexei VI.2.2 la Contractul financiar încheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P.): 
 

ȚARA–GAZDĂ Suma pe zi în EURO 

Danemarca, Marea Britanie, Suedia, Țările de Jos 160 € 

Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Finlanda, Franța, 

Grecia, Italia, Norvegia, Polonia, Turcia, Ungaria 
140 € 

Germania, Letonia, Macedonia, Portugalia, Slovacia, Spania 120 € 

Croația, Lituania, Slovenia 100 € 
 

 În lista următoare sunt prezentate sumele forfetare acordate pentru transportul internațional, conform distanței 

până în orașul universității–gazdă: 

 Distanțe între 100 și 499 km  =  180 euro / persoană; 

 Distanțe între 500 și 1999 km  =  275 euro / persoană; 

 Distanțe între 2000 și 2999 km  =  360 euro / persoană; 

 Distanțe între 3000 și 3999 km  =  530 euro / persoană; 

 Distanțe între 4000 și 7999 km  =  820 euro / persoană. 
 

 La depunerea documentelor pentru stagiu la Biroul Erasmus+ al Universității din București se va verifica suma 

pentru transportul internațional pe site-ul Comisiei Europene. 
 

 Nu se poate efectua o deplasare la o instituţie cu care facultatea noastră nu are acord de mobilitate Erasmus pentru 

cadre didactice. 
 

 Deplasările Erasmus pot avea loc cel târziu până la data de 30 iunie 2016. În vederea realizării deplasărilor, 

cadrele didactice beneficiare trebuie să depună la Biroul Erasmus+ al Universității din București cu cel puţin o 

săptămână înaintea deplasării: 

 cererea de deplasare; 

 nota de mandat; 

 scrisoarea de invitaţie din partea instituţiei–gazdă; 

 o fotocopie după cartea de identitate. 
 

 Precizăm că pentru anul academic 2015–2016 sunt permise mobilităţile cadrelor didactice în cadrul programului 

Erasmus „Grant Zero”, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor statutului Erasmus, exceptând finanţarea. 

Totodată, un profesor poate pleca într-un an academic cu maxim 2 (două) mobilităţi Erasmus la universităţi 

diferite, în funcţie de acordurile bilaterale existente: pentru o mobilitate poate fi admis cu bursă, iar pentru 

cealaltă mobilitate va fi admis cu „Grant Zero”. 
 

 După finalizarea mobilităţii Erasmus, cadrele didactice participante sunt rugate să întocmească un raport de 

activitate care să cuprindă informaţii relevante despre aspectele pozitive şi negative ale stagiului efectuat la 

universitatea–gazdă şi pe care să îl trimită în format electronic la adresele de e-mail: 

<gheorghe.nicolaescu@lls.unibuc.ro>  sau  <bogdanmihai.damian@lls.unibuc.ro>. 
 

 

SUCCES! 
 

Biroul Erasmus+ al U.B.: Palatul Facultăţii de Drept, etaj 2, camera 301; e-mail: contact@erasmus.unibuc.ro  

şi Coordonatorii Erasmus FLLS (profesori români): 

Conf. dr. Gheorghe NICOLAESCU, e-mail: gheorghe.nicolaescu@lls.unibuc.ro  

Asist. Erasmus Bogdan–Mihai DAMIAN, e-mail: bogdanmihai.damian@lls.unibuc.ro  

mailto:contact@erasmus.unibuc.ro

