
MOBILITĂȚI ERASMUS+ PENTRU CADRE DIDACTICE 

STATUTUL LEGAL 

Criteriile de eligibilitate pentru cadre didactice care doresc să efectueze mobilități Erasmus+, stabilite la 

nivelul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi sunt: 

 cadrul didactic şi/sau personalul auxiliar didactic trebuie să fie angajat în instituţia de origine; 

 instituţia de origine trebuie să fie deţinătoarea unei Charte Europene Erasmus; 

 stagiul de formare la o instituţie trebuie să se realizeze în baza unui Acord Inter-instituţional 

Erasmus semnat în prealabil de cele două instituţii partenere; 

 stagiul de formare poate fi realizat în ţările membre ale Uniunii Europene sau a ţărilor cu statut de 

membru asociat, numai pe baza acordurilor menţionate; 

 instituţiile partenere trebuie să cadă de acord înainte de efectuarea stagiului de formare asupra 

programului de lucru care va fi realizat de către cadrul didactic/personalul nedidactic beneficiar al 

mobilităţii; 

 

SELECŢIA CADRELOR DIDACTICE 

Criteriile de selecţie sunt următoarele: 

 acceptul de principiu din partea universităţii partenere (acceptul poate fi exprimat prin intermediul 

titularului de acord interinstituțional); 

 abilităţile şi competenţele lingvistice ale candidatului (cunoașterea limbii țării de destinație este un 

avantaj); 

 acordarea de prioritate cadrelor didactice care nu au mai beneficiat de o mobilitate de predare 

Erasmus+; 

 criteriile specifice stabilite la nivel de facultate: 

o activitate didactică (rezultate deosebite la evaluarea cadrelor didactice de către studenți și 

de către management), 

o participarea la activități de promovare a imaginii facultății 

o implicarea în activitatea de coordonare a studenţilor, 

o participare la activități în cadrul programului Erasmus+ al facultății: 

 stabilirea de parteneriate Erasmus+ în numele facultății 

 activități cu studenți Erasmus+ „incoming”. 

 

COMPONENȚA DOSARULUI PENTRU SELECȚIE 

În vederea participării la concursul de selecție, fiecare candidat va depune în timp util un dosar care 

trebuie să conțină cel puțin următoarele documente: 

 scrisoare de intenţie; 

 curriculum vitae; 

 adeverinţa de angajat; 

 copie după documentul de identitate; 

 o scurtă prezentare a obiectivelor mobilităţii. 

 


