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Regulamentul de mobilitate Erasmus a cadrelor didactice şi administrative 

de la Universitatea Sapientia 

 

 

I. Mobilitatea Erasmus de predare 
 

1.  Dispoziţii generale 

Prezentul regulament reglementează activităţile referitoare la programul de mobilitate 

Erasmus de predare, care se desfășoară la Universitatea Sapientia.  

Acordarea mobilităţilor Erasmus se efectuează printr-un sistem de aplicații.  

Cadrul juridic al programului Erasmus este constituit de acordurile bilaterale încheiate cu 

instituţiile partenere, semnate de Rector în calitate de reprezentant oficial al Universităţii 

Sapientia. În acordul bilateral se prevede: numărul de cadre didactice implicate dintr-un 

domeniu de specialitate, respectiv numărul locuri și săptămâni de mobilitate incluse.  

Lansarea aplicaţiei de mobilitate Erasmus privind cadrele didactice se anunţă prin decizia 

Consiliului de Administraţie.  

Cadrul didactic selectat va primi un grant de mobilitate, suma acestuia fiind stabilită de către 

Consiliul de Administraţie al Universităţii Sapientia în funcţie de grantul maxim posibil 

pentru ţara gazdă şi perioada de timp petrecută în străinătate.  

 

2. Noțiuni de bază 

a. Contractul de finanţare: Este un document oficial încheiat între cadrul didactic şi 

Universitatea Sapientia. Acesta conţine date privind instituţia gazdă unde cadrul didactic îşi 

va desfăşura activitatea didactică, suma grantului precum şi sistemul de condiţii contractuale 

şi durata acestuia. Acest document se încheie cel târziu în termen de 20 zile lucrătoare înainte 

de plecare, în două exemplare. Documentul va fi semnat de către cadrul didactic, rectorul 

Universității Sapientia şi directorul general economic. Grantul va fi virat pe baza acestui 

document în euro, dar nu mai devreme de 10 zile înaintea plecării. 

b. Scrisoarea de invitaţie: Document care certifică faptul că instituţia parteneră îl va 

primi pe cadrul didactic, documentul va fi semnat din partea instituţiei gazde de către 

coordonatorul Erasmus sau de către reprezentantul legal al instituţiei. Documentul va fi 

predat cel târziu în termen de 10 zile lucrătoare înainte de plecare.  

c. Programul de predare individual:  Document care conţine denumirea instituţiei 

gazdă, numele persoanei de contact, domeniul de specialitate, nivelul programului de studii la 

care va preda, numărul studenţilor din cadrul instituţiei gazdă care vor beneficia de activitatea 

de predare, scopul mobilităţii, rezultatele aşteptate, conţinutul programului de predare, durata 

şi datele planificate. Programul de predare individual va fi semnat de către reprezentanţii 

legali ai instituţiilor de origine şi de gazdă (în cazul Universităţii Sapientia decanul facultăţii 
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respectiv directorul de departament. Semnarea programului de predare include şi acordul 

superiorilor cu privire la participarea acestuia la mobilitate. 

d. Dovada participării la mobilitate Erasmus / Certificate of Attendance: Este un 

document prin care instituţia gazdă certifică faptul că persoana în cauză a efectuat exact cele 

prevăzute în Programul de predare individual. Documentul trebuie să conțină exact perioada 

șederii în străinătate (data plecării și data sosirii). Documentul va fi predat în termen de 10 

zile lucrătoare după întoarcere.  

e. Raportul final/ Final Report Form: Raport în limba engleză, întocmit după un 

formular tip, privind experienţele din străinătate, pentru ANPCDEFP (agenţia responsabilă 

din ţară pentru coordonarea programului Erasmus). Se va preda coordonatorului instituţional 

Erasmus în termen de 20 zile lucrătoare de la întoarcere. 

 

3. Condiţii de aplicare la grantul Erasmus pentru cadrele didactice:  

1. Grantul Erasmus poate fi solicitat de cadre didactice, cetăţeni români sau care posedă 

certificatul de înregistrare respectiv de reşedinţă valabilă pe teritoriul României, având 

norma de bază la Universitatea Sapientia, angajate cu contract de muncă activ pe 

perioadă nedeterminată, sau cadre didactice asociate care prestează o normă întreagă 

cu contract de muncă pe perioadă determinată.  

2. Prin competenţe lingvistice adecvate posedă abilităţi pentru a participa în program.  

3. Programul formulat în aplicaţie coincide cu obiectivele internaţionale ale universităţii.  

4. Scopul mobilităţii cadrului didactic este, în exclusivitate, activitatea didactică realizată 

la instituţia parteneră, programul Erasmus nu sprijină activitatea de cercetare. 

5. Durata activităţii didactice realizate în instituţia parteneră nu poate fi mai puţin de 5 

ore de predare.  

6. În cadrul programului Erasmus nu se stabileşte o durată minimă, dar în scopul utilizării 

eficiente a programului, este de dorit ca durata de mobilitate a cadrului didactic să fie 

de cel puţin 5 zile lucrătoare, fapt certificat printr-un document (formular) emis de 

instituţia parteneră, prezentat de cadrul didactic după întoarcere.  

 

4. Acte necesare: 

Documentele de mai jos, necesare aplicaţiei, vor fi predate într-un singur exemplar 

coordonatorului instituţional Erasmus: 

1. formular de aplicaţie completat (poate fi accesat de pe site-ul Universităţii Sapientia). 

2. curriculum vitae conform modelului acceptat de Senatul Universităţii Sapientia (în 

limba română sau maghiară). 

3. propunere privind Programul de predare individual despre cursurile pe care urmează 

să le susţină la instituţia parteneră din străinătate, şi descrierea acestora (conform 

formularului tip, ce poate fi accesat de pe site, care poate fi completat în limba 

maghiară şi/sau în limba acceptată de instituţia parteneră).  

4. invitaţia trimisă de departamentul gazdă.  

 

5. Procedura: 

Procedura de aplicaţie la mobilităţi de predare pentru cadrele didactice ale Universităţii 

Sapientia se derulează la nivel de universitate, astfel: 

 

a) Publicarea şi derularea aplicaţiei 

Anunţul privind aplicaţia se va publica pe site-ul Universităţii Sapientia, în meniul Relaţii 

Internaţionale, pe site-urile facultăţilor și pe afişiere. Publicarea aplicaţiei trebuie să cuprindă 

locurile anunţate, condiţiile de participare, lista documentelor necesare, componenţa Comisiei 
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Erasmus la nivel de universitate şi termenul limită de predare. Derularea selecţiei privind 

mobilitatea cadrelor didactice se realizează prin Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe 

Comunitare din cadrul Rectoratului  

 

b) Comisia Erasmus  

Aplicaţiile Erasmus ale cadrelor didactice vor fi evaluate de Comisia Erasmus la nivel de 

universitate. Comisia Erasmus la nivel de universitate este numită de către rector pe perioada 

mandatului său.  

Comisia Erasmus are minim 4 membri, câte 1 membru de la fiecare facultate, care reprezintă 

domenii de specialitate diferite, conform specificului universităţii. Dacă pe parcursul 

mandatului comisiei, un membru al comisiei doreşte să participe în mobilităţi de predare, i se 

suspendă calitatea de membru, în locul lui fiind numită o altă persoană pe perioada 

respectivă.   

Secretarul Comisiei Erasmus este coordonatorul instituţional Erasmus, care răspunde de 

procesele-verbale şi de administrarea documentaţiei.  

După preluarea aplicaţiilor, fiecare membru al Comisie Erasmus va semna o declaraţie 

privind evitarea conflictului de interese, în care declară că nu se află cu aplicanţii în relaţie de 

rudenie sau de altfel de incompatibilitate formulată în Codul Etic. Dacă această condiţie nu se 

îndeplinește în cazul vreunui membru al comisiei într-un anumit an universitar, rectorul va 

numi o altă persoană în locul acesteia pe perioada respectivă.  

 

c) Procesul de selecţie 

Procesul de selecţie se bazează pe un punctaj univoc şi obiectiv, stabilit de Comisia Erasmus, 

care va fi prezentat odată cu publicarea aplicaţiei pe site-urile facultăţilor şi pe afişiere. 

Comisia Erasmus va revizui anual criteriile, şi în caz de nevoie, va opera modificări.  

Deciziile privind evaluarea aplicaţiilor vor fi luate în cadrul Comisiei Erasmus cu o 

majoritate simplă de voturi. Procesul-verbal de selecţie trebuie să cuprindă cel puţin 

următoarele informaţii: componenţa comisiei, criteriile de evaluare, totalizarea aplicaţiilor 

înaintate şi rezultatul evaluării acestora. Procesul-verbal încheiat va fi semnat de către fiecare 

membru al Comisiei Erasmus şi de coordonatorul instituţional Erasmus. Decizia Comisiei 

Erasmus va fi contrasemnată de rector.  

 

Coordonatorul instituţional Erasmus va anunţa celor vizaţi decizia în scris. Rezoluţia pozitivă 

a Comisiei Erasmus nu înseamnă obţinerea automată a grantului, în acest scop fiind necesar 

Programul de predare individual (Teaching Programme) aprobat de instituţia parteneră şi 

Contractul de Finanţare. Condiţia obţinerii grantului este ca Universitatea să obţină din partea 

Comisiei Europene, prin agenţia competentă din ţară (ANPCDEFP), finanţarea necesară.  

Universitatea Sapientia îşi rezervă dreptul de a efectua modificări (suma grantului, durata 

mobilităţii etc.) în perioada decursă dintre înştiinţarea candidaţilor privind selectarea 

aplicaţiei până la încheierea Contractului de Finanţare.  

 

6. Sarcinile cadrelor didactice beneficiare de grantul Erasmus 

1. Menţinerea permanentă a legăturii cu instituţia parteneră: precizarea tematicii 

cursului/cursurilor sau a altor activităţi didactice, corelarea datei activităţilor de predare, 

organizarea cazării şi a deplasării  

2. Predarea documentelor menţionate la punctul 2.b-e. coordonatorului instituţional 

Erasmus: transmiterea scrisorii de invitaţie cel târziu cu 10 zile înainte de plecare şi 

Programului de predare individual, finalizat, semnat de reprezentanţii ambelor instituţii. 
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După întoarcere va trimite coordonatorului instituţional Raportul final precum şi 

adeverinţa oficială emisă de instituţia parteneră (Certificate of Attendance). 

 

7. Alte dispoziţii 

În cazul în care cadrul didactic nu realizează perioada minimă de şedere şi/sau numărul de 

ore de predare obligatorii, grantul acordat trebuie returnat.  

Dacă persoana în cauză nu se achită de obligaţiile cuprinse în punctele 2.b-c., până la 

plecarea la instituţia parteneră, atunci va pierde grantul acordat.  

Cadrele didactice nu pot solicita stagiu de predare în perioada vacanţei la instituţia parteneră.  

 

Cadrele didactice au fost selecţionaţi pentru a participa în mobilitate Erasmus, şi care doresc 

să plece în perioada februarie-august a anului universitar în curs, sunt obligaţi să anunţe 

coordonatorul instituţional Erasmus până la data de 31 ianuarie despre data preconizată a 

plecării sau despre eventuala renunţare. Dacă un cadru didactic omite furnizarea acestor 

informații din culpă sau dacă nu utilizează grantul acordat, locul rămas liber va fi reanunţat 

pentru selecţie.  

 

II.   Mobilitatea Erasmus de formare a pentru cadre didactice şi alte 

categorii de personal 
 

1.  Dispoziţii generale 

Prezentul regulament reglementează activităţile referitoare la programul de mobilitate 

Erasmus de formarea a pentru cadre didactice şi alte categorii de personal, care se desfășoară 

în cadrul Universităţii Sapientia.  

Acordarea mobilităţilor Erasmus se efectuează printr-un sistem de aplicații.  

Cadrul juridic al programului Erasmus este constituit de acordurile bilaterale încheiate cu 

instituţiile partenere, semnate de Rector în calitate de reprezentant oficial al Universităţii 

Sapientia. În acordul bilateral se prevede: numărul de cadre didactice sau alte categorii de 

personal implicate în mobilitatea de formare, respectiv numărul locuri și săptămâni de 

mobilitate incluse. 

Lansarea aplicaţiei de mobilitate Erasmus de formare pentru cadrele didactice şi alte categorii 

de personal se anunţă prin decizia Consiliului de Administraţie.  

Personalul selectat va primi un grant de mobilitate, suma acestuia fiind stabilită de către 

Consiliul de Administraţie al Universităţii Sapientia în funcţie de grantul maxim posibil 

pentru ţara gazdă şi perioada de timp petrecută în străinătate. 

 

2. Noțiuni de bază 

 

a) Contractul de finanţare: Este un document oficial încheiat între personalul selectat şi 

Universitatea Sapientia. Acesta conţine date privind instituţia gazdă unde personalul în cauză 

îşi va desfăşura activitatea, suma grantului precum şi sistemul de condiţii contractuale şi 

durata acestuia. Acest document se încheie cel târziu în termen de 20 zile lucrătoare înainte 

de plecare, în două exemplare. Documentul va fi semnat de către persoana în cauză, rectorul 

Universității Sapientia şi directorul general economic. Grantul va fi virat pe baza acestui 

document în euro, dar nu mai devreme de 10 zile înaintea plecării. 

b) Scrisoarea de invitaţie: Document care certifică faptul că instituţia parteneră o va 

primi pe persoana în cauză, semnat din partea instituţiei gazde de către coordonatorul 

Erasmus sau de către reprezentantul legal al instituţiei. Documentul va fi predat cel târziu în 

termen de 10 zile lucrătoare înainte de plecare. 
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c) Programul de lucru:  Document care conţine denumirea instituţiei gazdă, numele 

persoanei de contact, domeniul de specialitate, scopul mobilităţii, activitățile planificate, 

rezultatele aşteptate, durata şi datele planificate. Programul de lucru va fi semnat de către 

reprezentanţii legali ai instituţiilor de origine şi de gazdă, în cazul Universităţii Sapientia 

conducătorul unității respective (facultate sau sediu central). Semnarea programului de lucru 

include şi acordul superiorilor cu privire la participarea persoanei vizate la mobilitate. 

d) Dovada participării la mobilitate Erasmus / Certificate of Attendance: Este un 

document prin care instituţia gazdă certifică faptul că persoana în cauză a efectuat exact cele 

prevăzute în Programul de lucru. Documentul trebuie să conțină exact perioada șederii în 

străinătate (data plecării și data sosirii). Documentul va fi predat în termen de 10 zile 

lucrătoare după întoarcere.  

e) Raportul final/ Final Report Form: Raport în limba engleză, întocmit după un 

formular tip, privind experienţele din străinătate, pentru ANPCDEFP (agenţia responsabilă 

din ţară pentru coordonarea programului Erasmus). Se va preda coordonatorului instituţional 

Erasmus în termen de 20 zile lucrătoare de la întoarcere. 

 

3. Condiţii de aplicare la grantul Erasmus de formare pentru cadre didactice și 

nedidactice:  

1. Grantul Erasmus de formare poate fi solicitat de personalul Universităţii, cetăţeni români 

sau care posedă certificatul de înregistrare respectiv de reşedinţă valabilă pe teritoriul 

României, având norma de bază la Universitatea Sapientia, angajaţi cu contract de muncă 

activ pe perioadă nedeterminată. 

2. Cadre didactice cu norma de bază la Universitatea Sapientia, care dețin funcții 

administrative sau de conducere, iar în cadrul instituției din străinătate participă la 

formare care se leagă de activitățile lor administrative. 

3. Prin competenţe lingvistice adecvate posedă abilităţi pentru a participa în program.  

4. Programul formulat în aplicaţie coincide cu priorităţile internaţionale ale universităţii.  

5. Scopul mobilităţii personalului este, în exclusivitate, activitatea de formare realizată la 

instituţia parteneră, programul Erasmus nu sprijină activitatea de cercetare. 

6. Durata activităţii de formare realizate în instituţia parteneră nu poate fi mai puţin de 5 ore 

de lucru.  

7. În cadrul programului Erasmus nu se stabileşte o durată minimă, dar în scopul utilizării 

eficiente a programului, este de dorit ca durata de mobilitate a personalului să fie de cel 

puţin 5 zile lucrătoare, fapt certificat printr-un document (formular) emis de instituţia 

parteneră, prezentat de persoana în cauză după întoarcere.  

 

4. Acte necesare: 

Documentele de mai jos, necesare aplicaţiei, vor fi predate într-un singur exemplar 

coordonatorului instituţional Erasmus: 

1. formular de aplicaţie completat (poate fi accesat de pe site-ul Universităţii Sapientia). 

2. curriculum vitae conform modelului acceptat de Senatul Universităţii Sapientia (în limba 

română sau maghiară). 

3. propunere privind Programul de lucru (conform formularului tip completat în limba 

maghiară sau în limba acceptată de instituţia parteneră). 

4. recomandare din partea conducătorului unității angajatoare. 

 

 

5. Procedura: 
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Procedura de aplicaţie la mobilităţi de formare pentru personalul Universităţii Sapientia se 

derulează la nivel de universitate, astfel: 

 

a) Publicarea şi  organizarea aplicaţiei 

Anunţul privind aplicaţia se va publica pe site-ul Universităţii Sapientia, în meniul Relaţii 

Internaţionale, pe site-urile facultăţilor și pe afişiere. Publicarea aplicaţiei trebuie să cuprindă 

locurile anunţate, condiţiile de participare, lista documentelor necesare, componenţa Comisiei 

Erasmus la nivel de universitate şi termenul limită de predare. Derularea selecţiei privind 

mobilitatea cadrelor personalului se realizează prin Biroul de Relaţii Internaţionale şi 

Programe Comunitare din cadrul Rectoratului  

 

b) Comisia Erasmus  

Aplicaţiile Erasmus ale personalului vor fi evaluate de Comisia Erasmus, numită de către 

rector, completată cu un membru care va reprezenta personalul administrativ. Dacă pe 

parcursul mandatului comisiei, un membru al comisiei doreşte să participe în mobilităţi de 

formare, i se suspendă calitatea de membru, în locul lui fiind numită o altă persoană pe 

perioada respectivă.   

Secretarul Comisiei Erasmus este coordonatorul instituţional Erasmus, care răspunde de 

procesele-verbale şi de administrarea documentaţiei.  

După preluarea aplicaţiilor, fiecare membru al Comisiei Erasmus va semna o declaraţie 

privind evitarea conflictului de interese, în care declară că nu se află cu aplicanţii în relaţie de 

rudenie sau de altfel de incompatibilitate formulată în Codul Etic. Dacă această condiţie nu se 

îndeplinește în cazul vreunui membru al comisiei într-un anumit an universitar, rectorul va 

numi o altă persoană în locul acesteia pe perioada respectivă.  

 

c) Procesul de evaluare 

Procesul de selecţie se bazează pe un punctaj univoc şi obiectiv, stabilit de Comisia Erasmus, 

care va fi prezentat odată cu publicarea aplicaţiei pe site-urile facultăţilor şi pe afişiere. 

Comisia Erasmus va revizui anual criteriile, şi în caz de nevoie, va opera modificări.  

Deciziile privind evaluarea aplicaţiilor vor fi luate în cadrul Comisiei Erasmus cu o 

majoritate simplă de voturi. Procesul-verbal de selecţie trebuie să cuprindă cel puţin 

următoarele informaţii: componenţa comisiei, criteriile de evaluare, totalizarea aplicaţiilor 

înaintate şi rezultatul evaluării acestora. Procesul-verbal încheiat va fi semnat de către fiecare 

membru al Comisiei Erasmus şi de coordonatorul instituţional Erasmus. Decizia Comisiei 

Erasmus va fi contrasemnată de rector.  

 

Coordonatorul instituţional Erasmus va anunţa celor vizaţi decizia în scris. Rezoluţia pozitivă 

a Comisiei Erasmus nu înseamnă obţinerea automată a grantului, în acest scop fiind necesar 

(Individual Work Programme) aprobat de instituţia parteneră şi de Contractul de Finanţare. 

Condiţia obţinerii grantului este ca Universitatea să obţină din partea Comisiei Europene, prin 

agenţia competentă din ţară (ANPCDEFP), finanţarea necesară.  

Universitatea Sapientia îşi rezervă dreptul de a efectua modificări (suma grantului, durata 

mobilităţii etc.) în perioada decursă dintre înştiinţarea candidaţilor privind selectarea 

aplicaţiei până la încheierea Contractului de Finanţare.  

 

6. Sarcinile personalului beneficiari de grantul de formare Erasmus 

1. Menţinerea permanentă a legăturii cu instituţia parteneră: organizarea activităţilor, 

corelarea datelor de mobilitate, organizarea cazării şi deplasării. 
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2. Predarea documentelor menţionate la punctul 2.b-e. coordonatorului instituţional 

Erasmus: transmiterea scrisorii de invitaţie cel târziu cu 10 zile înainte de plecare şi 

Programului de lucru individual, finalizat, semnat de reprezentanţii ambelor instituţii. 

După întoarcere va trimite coordonatorului instituţional Raportul final precum şi 

adeverinţa oficială emisă de instituţia parteneră (Certificate of Attendance). 

3. În cazul în care personalul selectat pentru a beneficia de grantul de formare Erasmus nu 

se achită de obligațiile cuprinse în punctele 2.b-c., va pierde grantul acordat.  

 

 

7. Alte dispoziţii 

Cadrele didactice au fost selecţionaţi pentru a participa în mobilitate de formare Erasmus, şi 

care doresc să plece în perioada februarie-august a anului universitar în curs, sunt obligaţi să 

anunţe coordonatorul instituţional Erasmus până la data de 31 ianuarie despre data 

preconizată a plecării sau despre eventuala renunţare. Dacă un cadru didactic omite 

furnizarea acestor informații din culpă sau dacă nu utilizează grantul acordat, locul rămas 

liber va fi reanunţat pentru selecţie. 

Din motive obiective se poate solicita modificarea perioadei de mobilitate de formare, cu 

acordul instituției partenere, fapt despre care coordonatorul instituțional Erasmus trebuie 

anunțat din timp.  

În cazul în care o persoană participantă la mobilitate de formare nu va îndeplini perioada 

minimă stabilită și/sau nu va dovedi efectuarea activității la care s-a angajat, aceasta va trebui 

să ramburseze grantul primit.  

Fiecare cadru didactic are obligaţia de a îndeplini procedurile şi demersurile aplicate la 

facutate în cazul unei deplasări/delegaţii în străinătate. 

 

8. Cadrele Incoming STA și STT 

Mobilitatea pentru formarea personalului didactic şi nedidactic trebuie să se pe baza 

acordului bilateral 

Mobilităţile STA și STT se tratează între cadrul didactic sau nedidactic care candidează 

pentru mobilitate şi facultatea sau departamentul gazdă ( prin șeful de departament și prin 

coodonatorul de facultate);  

Facultatea sau departamentul gazdă are obligaţia de a informa Biroul de sosirea personalului 

didactic şi nedidactic; 

Persoanele menționate mai sus în cadrul facultății sau departamentului gazdă dezvoltă planul 

individual de muncă, înaintea stagiului, care va fi să fie semnat şi ştampilat de facultatea sau 

departamentul gazdă, iar o copie va fi trimis la coordonatorul instituțional.  

Universitatea Sapientia poate acorda asistenţă pentru cazarea cadrelor 

La sfârşitul fiecărei perioade de mobilitate, coordonatorul instituțional sau coordonatorul de 

facultate va elibera cadrului didactic sau nedidactic şi instituţiei sale de origine un certificat 

care să ateste că programul convenit a fost realizat iar dosarele cadrelor incoming vor fi 

păstrate în copie la Biroul. 

 

 

 

Prof. univ. dr. Kása Zoltán 

Președintele Senatului 

 

 

Contrasemnat  
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Zsigmond Erika 

jurist 
 

 


