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Selecţie cadre didactice pentru mobilități de predare ERASMUS  
An universitar 2021 – 2022  

 

Universitatea din București a decis, în Ședința de Coordonare din 7 februarie 

2022, lansarea selecției pentru mobilități de predare în cadrul Programului 

ERASMUS+, pentru un număr total de 84 de bursieri  pe întreaga Universitate, pe 

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

Dintre acestea, Facultatea de Teologie Ortodoxă are alocat un număr de 7 

mobilităţi pentru cadre didactice în Programul ERASMUS+, pentru anul 

academic 2021 - 2022. 

Finanțarea acestor mobilități este realizată din Proiectul de mobilități 

ERASMUS+ nr. 2019-1-ROO 1-KA 103-061898 (finalizarea mobilităților fiind 

posibilă pana la 31.05.2022, data de încheiere a proiectului sus-menționat).  

Stagiul de predare va fi finanţat din fonduri ERASMUS pentru un număr de 

maxim 7 zile, din care maxim 5 zile de activităţi de predare (8 ore de predare) şi 

2 zile pentru transport (o zi înainte şi o zi după stagiul de mobilitate).  

În fișierul Excel anexat găsiţi lista destinaţiilor posibile, valabile pentru 

anul universitar 2021-2022. Facem precizarea că, în afara acestor destinații, nu se 

pot efectua deplasări în cadrul programului ERASMUS, în lipsa unui acord de 

mobilitate pentru cadre didactice. 

Finanţarea ERASMUS reprezintă o sumă forfetară compusă din suma 

alocată pentru subzistenţă (conform baremelor zilnice pe ţări din tabelul de mai 

jos) şi o sumă forfetară pentru transport internaţional, în funcţie de numărul de 
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kilometri până la localitatea de destinaţie. Această sumă se poate observa în 

fișierul Excel anexat. 

În tabelul de mai jos, se află baremele zilnice pentru subzistenţă („per 

diem") pentru fiecare ţară de destinaţie, transmise de ANPCDEFP (conform 

Anexei VI.2.2 la contractul financiar încheiat cu ANPCDEFP): 

Ţara gazdă Suma pe zi în 

EURO 

Danemarca, Finlanda 180 

Belgia, Grecia, Germania, Franța, Italia, Portugalia, Malta  160 

Bulgaria, Turcia 140 

  

 Sumele forfetare  acordate pentru transportul internaţional, 

conform distanţei până în oraşul universităţii gazdă, sunt menționate în fișierul 

Excel, în dreptul fiecărei destinații în parte. 

Criteriile de selecţie pentru cadre didactice ERASMUS în Facultatea de 

Teologie Ortodoxă din București sunt următoarele: 

- calitatea de cadru didactic al Universității din București (angajat cu contract de 

muncă pentru activităţi de predare); 

- prezentarea unui Curriculum Vitae într-o limbă străină (format Europass). Se va 

observa, în tabelul Excel anexat, ce limbi străine (și la ce nivel de cunoaștere) sunt 

stabilite prin acordurile de parteneriat, încheiate cu fiecare universitate în parte; 

-  prezentarea unui plan de predare provizoriu pentru stagiul de mobilitate – în 

limba străină agreată de universitatea respectivă; 

- sprijinirea activităţilor desfășurate în Programul ERASMUS (iniţiere de acorduri 

bilaterale, consiliere studenţi români/străini, participare în comisii de selecție, 

organizare vizite ale profesorilor străini invitați); 

- diversificarea accesibilității cadrelor didactice beneficiare ale burselor pentru 

mobilități (la acest criteriu, candidații vor primi punctaj diferențiat: dacă nu au 
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beneficiat de burse ERASMUS niciodată, vor primi punctaj maxim; punctajul va fi 

diminuat proporțional cu numărul de burse accesate până în prezent). 

 Pentru înscriere, toți doritorii vor prezenta la Registratura Facultății (dna 

Marina Păduraru), până la data de 7 martie 2022, orele 8,30, un dosar cuprinzând 

următoarele acte: 

1. Cerere adresată PCP Decan, cuprinzând intenția de a participa la procedura 

de selecție pentru burse de mobilități ERASMUS pentru predare, în anul 

universitar 2021-2022. În cerere, vor fi menționate în mod obligatoriu următoarele 

date: gradul didactic, vechimea în domeniul de predare, universitatea aleasă ca 

destinație, perioada dorită pentru stagiu, datele de contact (telefon, e-mail), modul 

în care solicitantul a activat în sprijinul programului ERASMUS (iniţiere de 

acorduri bilaterale, consiliere studenţi români/străini, participare în comisii de 

selecție, organizare vizite ale profesorilor străini invitați – toate acestea vor fi 

descrise amănunțit, urmând a fi verificate și evaluate de către comisie). Dacă a 

beneficiat în trecut de bursă/burse de mobilități, candidatul va preciza în mod 

obligatoriu anul/anii și destinațiile alese. Opțional, se pot adăuga una sau două 

variante de rezervă privind alegerea universității de destinație; 

2. C.V. în format Europass, într-o limbă de circulație internațională (2 

exemplare). Analiza acestuia de către comisia de selecție va urmări: profilul 

candidatului, personalitatea acestuia, activitatea didactică și științifică, 

vizibilitatea academică și nivelul cunoașterii limbii/limbilor străine, în 

conformitate cu standardele universității vizate pentru predare ; 

3. Plan de predare provizoriu pentru stagiul de mobilitate (în limba engleză 

sau limba de predare din universitatea de destinație). Temele propuse vor fi 

detaliate corespunzător, pentru a facilita evaluarea relevanței și importanței 

acestora de către comisia de selecție. 

 

Toate dosarele vor fi păstrate în deplină confidențialitate. 
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În data de luni, 7 martie 2022, ora 9.00, la Cancelaria Facultății, se va 

întruni comisia de selecție, pentru evaluarea dosarelor și interviul candidaților. 

Prezența la interviu este obligatorie. În aceeași zi, se vor afișa rezultatele selecției. 

Eventualele contestații se vor depune în zilele de 7 martie 2022 și 8 martie 2022 

(până la orele 13.00), la Registratura Facultății (dna Marina Păduraru), și vor fi 

soluționate de comisia de contestații în ziua de 8 martie 2022, orele 14, când se vor 

publica rezultatele finale. 

Deplasările pot avea loc între 20 martie 2022 și cel târziu până pe data de 

31 mai 2022. În vederea realizării deplasărilor, cadrele didactice beneficiare 

trebuie să depună la Biroul ERASMUS+ al Universității din București, cu cel puţin 

o săptămână înaintea deplasării: scrisoarea de invitaţie din partea instituţiei gazdă 

(document oficial, cu antet), cerere de deplasare, contract de finanțare şi o copie 

după cartea de identitate. Se recomandă să se depună și un extras de cont EURO, 

pe numele titularului bursei. 

Precizăm că toate deplasările trebuie să respecte normele în vigoare cu 

privire la combaterea pandemiei de COVID-19 din țările respective, pe care 

titularii burselor le vor îndeplini prin eforturi proprii (testările COVID nu se 

decontează). Rugăm pe toți aplicanții să verifice amănunțit care sunt condițiile de 

călătorie și acces în spațiile academice, mijloacele de transport, locațiile de cazare 

sau alimentație publică, și să procedeze în conformitate cu legislația în vigoare, în 

fiecare țară în parte. 

 

21 februarie 2022       Coordonator ERASMUS, 

         p. prof. dr. David Pestroiu 

         david.pestroiu@unibuc.ro 

         Tel. 0723998961 
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