
Decizia Senatului nr. 2414 /30.10.2020 – 
Anexa 4 

 

Raport despre acțiunile de mobilitate Erasmus+ în anul universitar 2019/2020 și 
despre sumele de finanțare primite pentru proiectele 2018 și 2019 

– rezumat – 

 

În acest raport sunt prezentate activitățile de mobilitatea Erasmus+ al Universității Sapientia în 
anul universitar 2019/2020, precum și modalitatea de folosire a sumelor de finanțare primite pentru 
proiectele de mobilitate din 2018 și 2019. 
 
I. Realizări, evenimente 
 

1. Până la sfârșitul anului universitar 2019/2020 Universitatea Sapientia a organizat în total 1509 
de mobilități outgoing, dintre care 1498 cu țările participante la program (KA103) și 11 cu țările 
partenere (KA107). 

În aul universitar 2019/20 au avut loc 160 de mobilități outgoing (158 în KA103 și 2 în KA107), 
ceea ce înseamnă o scădere de 45,02% față de anul universitar precedent. 

 
2. Distribuția celor 1498 mobilităților realizate în cadrul proiectelor KA103: 
 
2.a. Pe tipuri: 434 mobilități a studenților pentru stagii (SMP), 408 mobilități a studenților 

pentru studii (SMS), 361 mobilități a personalului pentru formare (STT) și 295 mobilități a 
personalului pentru predare (STA). 

 
2.b. Pe proiecte: 
proiectul KA103 din 2013 (finalizat): 131 
proiectul KA103 din 2014 (finalizat): 196 
proiectul KA103 din 2015 (finalizat): 181 
proiectul KA103 din 2016 (finalizat): 279 
proiectul KA103 din 2017 (finalizat): 288 
proiectul KA103 din 2018 (nedecontat, dar final): 322 
proiectul KA103 din 2019 (în derulare): 101. 
 
2.c. Pe ani universitari:  
 

KA103 

Típus                   
Tanév

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
SMS (408) 42 61 64 70 77 48 46 
SMP (434) 31 65 91 50 63 91 43 
STA (295) 32 41 34 42 52 60 34 
STT (361) 26 29 43 68 71 89 35 
Total (1498): 131 196 232 230 263 288 158 
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2.d. Pe facultăți: 
 
KA103 (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/2020) 

Típus    
Kar

 Facultățile din Miercurea 
Ciuc 

Facultatea din Cluj-
Napoca 

Facultatea din Târgu 
Mureș Rectorat 

SMS 
(408) 

239 
(15+33+36+38+49+32+36) 

73 
(17+10+11+11+11+8+5) 

96 
(10+18+17+21+17+8+5) 0 

SMP 
(434) 

250 
(12+49+60+31+35+42+21) 69 (10+7+10+8+12+19+3) 115 

(9+9+21+11+16+30+19) 0 

STA 
(295) 

120 
(13+18+17+15+18+26+13) 

76 
(11+14+10+13+14+10+4) 

99 
(8+9+7+14+20+24+17) 0 

STT 
(361) 

129 
(14+11+18+21+22+28+15) 53 (2+6+8+12+12+11+2) 122 

(6+5+10+25+24+38+14) 57 (4+7+7+10+13+12+4) 

Total 
(1498): 738 271 432 57 

 
3. Anul universitar 2019/20 a fost al treilea an universitar în programul de mobilități KA107 cu 

țările partenere, în care s-au realizat un total de 28 de mobilități (11 outgoing (6+3+2) și 17 
incoming (3+9+5). 

 
4. La începutul anului 2020 am depus candidaturi câștigătoare la apelurile naționale KA103 și 

KA107, situația proiectelor de mobilitate este prezentată la punctul 5. 
 
5. Centralizatorul sumelor de finanțare primite în cadrul proiectelor de mobilități Erasmus+: 
 
Anul 

proiectului 
Numărul contractului 

Suma de finanțare 
contractată 

Statutul proiectului 

2013 35/31.05.2013 135 918 € decontat 135.159,40 € 

2014 2014-1-RO01-KA103-000194 317 820 € decontat 

2015 2015-1-RO01-KA103-014404 321 180 € decontat 

2016 2016-1-RO01-KA103-023280 387 225 € decontat 

2017 
2017-1-RO01-KA103-035700 442 940 € decontat 

2017-1-RO01-KA107-035701 29 910 € decontat 

2018 
2018-1-RO01-KA107-047431  14 993 € decont trimis spre aprobare 
2018-1-RO01-KA103-047418 473 825 € în derulare 

în derulare 
(în valoare de 
1 325 430 €) 

2019 
2019-1-RO01-KA103-061451 405 685 € în derulare 

2019-1-RO01-KA107-061450 6 980 € în derulare 

2020 
2020-1-RO01-KA103-078211 438 940 € în derulare 

2020-1-RO01-KA107-078212 15 280 € contract în curs de semnare 
 
În momentul de față avem patru proiecte de mobilitate în derulare, a căror valoare totală 

depășește 1 milion 300 mii de euro. 
 
6. Am înaintat candidatura instituțională la apelul EACEA pentru Erasmus Charter for Higher 

Education (ECHE) 2021-2027. Partea Erasmus Policy Statement (EPS) a candidaturii a fost 
aprobată de către Consiliul de administrație pe data de 20 mai 2020. 

 
7. S-a modificat regulamentul Erasmus al mobilităților studențești, schimbările au fost aprobate 

de Senat pe data de 27 martie 2020. 
 
8. Ca urmare a pandemiei COVID-19: 
– a fost necesară elaborarea procedurii de administrare a cazurilor de forță majoră în cadrul 

programului Erasmus+ pe baza îndrumărilor primite de la Agenția Națională, care a fost aprobat de 
Senat pe data de 27 martie 2020; 
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– a fost introdus o declarație bilingvă pe propria răspundere, semnarea acestuia de către 
participant fiind în continuare o condiție a aprobării mobilităților de către decan/superior. 

 
9. În perioada 3-4 martie 2020 am organizat la toate cele trei facultăți evenimentele de 

promovare Erasmus+ Open Doors, unde am prezentat programul, iar studenții care au fost în 
mobilități ne-au împărtășit experiențele. Au fost prezenți în total 124 de persoane: 80 de studenți la 
Miercurea Ciuc, 15 la Cluj-Napoca și 29 la Târgu Mureș. 

 
10. În cursul anului universitar 2019/20 au fost lansate următoarele apeluri de concurs pentru 

mobilități: 
– 18.09.2019: a fost lansat apelul de concurs pentru mobilități studențești pentru studii KA103 

pentru semestrul II, au participat 16 studenți; 
– 19.09.2019: apelul de concurs pentru mobilități pentru predare KA107 pentru întregul an 

universitar, au participat 2 profesori; 
– 27.02.2020: apelul de concurs pentru mobilități studențești pentru studii (SMS) KA103 pentru 

anul universitar 2020/2021 și pentru mobilități studențești pentru stagii (SMP) KA103 în vara 
anului 2020, apelul a fost suspendat din cauza pandemiei și al trecerii la activități didactice online, 
dar a fot reluat pe 1 aprilie în format online, la apelul SMP au participat 72 de studenți, iar la apelul 
SMS 28 de studenți; 

– 03.06.2020: apelurile pentru mobilități pentru predare (STA) și pentru formare (STT) în anul 
universitar 2020/21, la apelul STA au participat 57 de profesori, iar la apelul STT 84 de persoane 
din cadrul personalului administrativ. 

 
11. Am participat la seminariile Erasmus+ organizate de către Agenția Națională în octombrie 

2019 la Cluj-Napoca și februarie 2020 la București. Totodată în cursul anului 2020 am participat la 
toate seminariile online organizate sau recomandate de AN. 

 
12. Paginile web Erasmus+ ale facultăților au fost permanent actualizate, au fost încărcate toate 

testimonialele studenților care au participat la mobilități. 
 
II. Proiecte de mobilitate 
 

Comisia Europeană (CE) a încredințat sarcinile de execuție bugetară a programului Erasmus+ 
agențiilor naționale. În consecință universitatea noastră derulează proiectele de mobilitate pe baza 
contractelor de finanțare încheiate cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educaţiei şi Formării Profesionale („agenția națională” sau „AN”, A.N.P.C.D.E.F.P.) 

În anul universitar 2019/2020 am participat la programele de mobilități KA103 și KA107.  
 
II.1. Proiectele KA103 (mobilități între țările participante la program) 
 
În decursul anului universitar 2019/2020 am organizat 158 de mobilități în cadrul programului 

KA103, dintre care 57 de mobilități din proiectul 2018 și 101 din proiectul 2019. Numărul 
mobilităților efectuate a scăzut la jumătate din cauza pandemiei COVID-19, aceștia sunt cuprinse 
în următorul tabel, mai multe informații se găsesc în capitolul III al prezentului raport: 
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KA103 

Tipul de mobilitate 

Mobilit ăți efectuate în anul 
univ. 2018/2019 -  

Mobilit ăți efectuate în anul univ. 2019/2020 -  

Număr Valoare Număr 
Schimba-

re 
Valoare 

Schimba-
re 

Acțiuni de mobilitate a 
studenților pentru studii 
(SMS) 

48 108 342 € 46* -4,17% 98 228 €* -9,34% 

Acțiuni de mobilitate a 
studenților pentru 
plasament/stagii (SMP) 

91 134 816 € 43** -52,75% 64 867 €** -51,88% 

Acțiuni de mobilitate a 
personalului pentru 
predare (STA) 

60 48 005 € 34*** -43,33% 28 110 €*** -41,44% 

Acțiuni de mobilitate a 
personalului pentru 
formare (STT) 

89 57 575 € 35**** -60,67% 27 040 €**** -53,04% 

Összesen: 288 de 
mobilit ăți 348 738 € 158 de 

mobilit ăți -45,14%  218 245 € -37,42% 

*din care 20 de mobilități în valoare de 52 915 € din proiectul din 2018 și 26 mobilități în valoare de 45 313 € din proiectul din 2019 
**din care 26 de mobilități în valoare de 35 232 € din proiectul din 2018 și 17 mobilități în valoare de 29 635 € din proiectul 2019 
***din care 8 mobilități în valoare de 6635 € din proiectul din 2018 și 26 mobilități în valoare de 21 475 € din proiectul din 2019 
****din care 3 mobilități în valoare de 2330 € din proiectul din 2018 și 32 mobilități în valoare de 24 710 € din proiectul din 2019 

 
Situația proiectelor KA103 din 2018, 2019 și 2020 la sfârșitul anului universitar 2019/20: 
 
KA103  

Tipul de 
mobilitate 

Categorie 
Proiectul din 2018 1 Proiectul din 20192 Proiectul din 

20203, 
contractat contractat realizat contractat reazlizat 

Acțiuni de 
mobilitate a 
studenților pentru 
studii (SMS) 

Sprijin 
financiar 

195 000 € 133 183 € 130 000 € 63 779 € 130 000 € 

Număr 
mobilități 

75 56 50 35 60 

Acțiuni de 
mobilitate a 
studenților pentru 
plasament/stagii 
(SMP) 

Sprijin 
financiar 

108 000 € 170 048 € 97 920 € 29 635 € 118 800 € 

Număr 
mobilități 

55 117 50 17 50 

Acțiuni de 
mobilitate a 
personalului 
pentru predare 
(STA) 

Sprijin 
financiar 

57 900 € 53 020 € 56 840 € 21 475 € 64 170 € 

Număr 
mobilități 

60 66 56 26 62 

Acțiuni de 
mobilitate a 
personalului 
pentru formare 
(STT) 

Sprijin 
financiar 

49 725 € 54 645 € 62 525 € 24 710 € 64 170 € 

Număr 
mobilități 

51 83 61 32 62 

Sprijin 
organizatoric 
(SOM) 

 63 200 € 62 929 € 58 400 € 37 000 €* 61 800 € 

Total: 

Sprijin 
financiar 

473 825 € 473 825 € 405 685 € 176 599 € 438 940 € 

Număr 
mobilit ăți 

241 de 
mobilități 

322 de 
mobilități 

217 de 
mobilități 

110 de 
mobilități 

234 de 
mobilități 

*SOM pentru cele 110 mobilități efectuate (350 €/mobilitate pentru primele 100 de mobilități, 200 €/mobilitate de 
la mobilitatea numărul 101 în sus).  
                                                           
1
2018-1-RO01-KA103-047418, durata originală 24 de luni (01.06.2018 – 31.05.2020), prelungit din cauza pandemiei COVID-19 la 36 de luni, până 

la 31.05.2021. 
22019-1-RO01-KA103-061451, durata originală 24 de luni (01.06.2019 – 31.05.2021), prelungit din cauza pandemiei COVID-19 la 36 de luni, până 
la 31.05.2022. 
32020-1-RO01-KA103-078211,  durata originală 24 de luni (01.06.2020 – 31.05.2022), prelungit din cauza pandemiei COVID-19 la 36 de luni, până 
la 31.05.2023.  
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În raportul de anul trecut am precizat că în cazul proiectului din 2018 nu există posibilitatea 

prelungirii duratei, și nu vom putea absorbi în totalitate fondurile, dar din cauza pandemiei am 
reușit să prelungim proiectul, și în acest fel am cheltuit fondurile în totalitate. În cadrul acestui 
proiect am organizat 322 de mobilități față de cele 241 contractate, din cauză că numărul 
mobilităților SMS a scăzut, și ca să compensăm am organizat mai multe mobilități SMP, iar 
mobilitățile ST efectuate au fost mai ieftine decât s-a preconizat la acordarea fondurilor, și în acest 
fel am organizat mai multe mobilități ST decât erau contractate cu AN. 

 
Din cauza efectelor pandemiei COVID-19 cel mai probabil nu vom putea absorbi în totalitate 

fondurile primite pentru proiectele din 2019 și 2020, în ciuda faptului că am profitat de 
oportunitatea de a prelungi durata acestor proiecte de la 24 la 36 de luni. 

 
Proiectul din 2020 este ultima în vechiul program Erasmus+, următoarele proiecte se vor 

desfășura în cadrului noului program. 
 
II.2. Proiectele KA107 (mobilități cu țările partenere) 
 
Partenerul nostru în KA107 este Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of 

Higher Education din Berehove, Ucraina.  
Proiectul nostru KA107 din 2018 a primit o finanțare de 14 993 € pe baza contractului financiar 

nr. 2018-1-RO01-KA107-047431, decontul a fost trimis spre aprobare.  
Al treilea nostru proiect KA107 a fost cel din 2019 cu nr. 2019-1-RO01-KA107-061450, care a 

primit o finanțare de 6980 €, cu o durată de 24 luni (01.08.2019 – 31.07.2021), în care mai avem o 
singură mobilitate ST incoming de 5 zile neefectuată.  

 
Mobilitățile KA107 din anul universitar 2019/20 au fost finanțate din proiectele din 2018 și 

2019, după cum urmează: 
 
KA107  

Tipul de mobilitate 

Mobilit ăți efectuate în anul 
univ. 2018/2019 

Mobilit ăți efectuate în anul univ. 2019/2020 

Număr Valoare Număr 
Schimba-

re 
Valoare 

Schimba-
re 

Mobilități a studenților 
pentru studii (SMS) – 
incoming 

3 9 340 € 3* 0% 10 513 €* +12,56% 

Mobilități a personalului 
pentru predare (STA) – 
outgoing 

2 1 960 € 2**  0% 2 160 €**  +10,20% 

Mobilități a personalului 
pentru predare (STA) – 
incoming 

4 5 480 € 2***  -50% 2 180 €***  -60,22% 

Mobilități a personalului 
pentru formare (STT) – 
outgoing 

1 1 080 € 0 - 0 - 

Mobilități a personalului 
pentru formare (STT) – 
incoming 

2 1 760 € 0 - 0 - 

Total: 
12 

mobilit ăți 19 620 € 
7 

mobilit ăți -41,67% 14 853 € -24,30% 

 

* din care 2 mobilități în valoare de 7240 € din proiectul 2018, și 1 mobilitate în valoare de 3273 € din proiectul 2019 
**  din care 1 mobilitate în valoare de 1080 € din proiectul 2018, și 1 mobilitate în valoare de 1080 € din proiectul 2019 
***  din care 1 mobilitate în valoare de 1300 € din proiectul 2018, și 1 mobilitate în valoare de 880 € din proiectul 2019 
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Din proiectul KA107 din 2018 am organizat un număr total de 7 mobilități, dintre care 3 în anul 
universitar 2018/19 (1 outgoing STT, 2 incoming STA), și 4 în anul universitar 2019/20 (1 
outgoing STA, 1 incoming STA și 2 incoming SMS).  

Din proiectul KA107 din 2019 am organizat în anul universitar 2019/20 un număr de 3 
mobilități (1 outgoing STA, 1 incoming STA și 1 incoming SMS).  

 
Proiectele KA107 în derulare sunt cuprinse în următorul tabel: 
 

KA107 

Tipul de 
mobilitate 

Categorie 
Proiectul din 2018 4 Proiectul din 20195  Proiectul din 

20206 contractat decontat contractat decontat 

incoming 
SMS 
 

Sprijin 
financiar 

4 313 € 7 240 € 2740 € 3273 €*  6 600 € 

Număr 
mobilități 

1 2 1 1 2 

incoming 
SMP 
 

Sprijin 
financiar 

3 380 € 0 € - - - 

Număr 
mobilități 

1 0 - - - 

outgoing 
STA 

Sprijin 
financiar 

1 440 € 1 080 € 1080 € 1080 € 2 160  € 

Număr 
mobilități 

1 1 1 1 2 

incoming 
STA 

Sprijin 
financiar 

1 160 € 3 620 € 880 € 880 € 1 760  € 

Număr 
mobilități 

1 3 1 1 2 

outgoing 
STT  
 

Sprijin 
financiar 

1 440 € 1 080 € - - 1 080 € 

Număr 
mobilități 

1 1 - - 1 

incoming 
STT 

Sprijin 
financiar 

1 160 € 0 € 880 € 0 € 880  € 

Număr 
mobilități 

1 0  1 0  1 

SOM  2 100 € 1 973 € 1400 € 867 €*  2 800 € 

Total: Sprijin 
financiar 

14 993 € 14 993 € 6980 € 6100 €* *  15 280 € 

Număr 
mobilit ăți 

6 mobilități 7 mobilități 4 mobilități 3 mobilități 8 mobilități 

* Din SOM am transferat 533 € la mobilitățile studențești pentru studii (aprobat de către Consiliul de administrație 
pe data de 12.02.2020) 

**  A mai rămas neefectuat 1 mobilitate ST incoming de 5 zile în valoare de 880 €. 
 
II.3. Ratele granturilor 
 

Ratele de subzistență și de transport aplicabile sunt decise de către AN. 
Ratele de sprijin individual în cadrul proiectelor KA103 din 2018 și 2019 sunt același.  
Sprijin individual SMS pentru țările în care studenții noștri au efectuat mobilități pentru studii: 
 
 

                                                           
42018-1-RO01-KA107-047431, așteptăm aprobarea decontului de către AN. 
52019-1-RO01-KA107-061450 (24 de luni, 01.08.2019  – 31.07.2021) 
62020-1-RO01-KA107-078212, semnarea contractului cu AN în curs de desfășurare, din cauza pandemiei COVID-19 
am cerut extinderea duratei de la 24 la 36 luni (01.08.2020 – 31.07.2023) 
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Țara Grant lunar Program de 
mobilitate 

Irlanda, Malta, Germania, Italia, Portugalia, Spania  520 € 
KA103 

Estonia, Polonia, Ungaria, Slovacia 470 € 
 
Pentru studenții care au efectuat o mobilitate de stagii, la granturile din tabel s-a adăugat suma 

de 200 €/lună.  
Studenții participanți la o mobilitate pentru studii care au avut dreptul la bursă socială au primit 

un supliment de 200 €/lună care s-a adăugat la granturile din tabel. 
 
Pentru personalul universitar grantul a fost compus din sprijinul individual de subzistență și 

sprijinul individual pentru transport, acestea au variat în funcție de țara gazdă și de distanță, 
baremele pentru proiectele din 2018 și 2019 fiind următoarele:  

 

Țara instituției gazdă Sprijinul individual de 
subzistență 

Tipul 
programului 

Danemarca 180 € 
KA103 Franța, Germania, Italia 160 € 

Ungaria, Slovacia 140 € 
Țările partenere (în cazul nostru: Ucraina) 180 € KA107 

 
Sprijinul pentru transport, în funcție de distanța dintre instituția de trimitere și instituția gazdă7: 

 

Distanță Sumă Tipul programului 

10-99 km 20 € / participant 

KA103, KA107 
100–499 km  180 € / participant 
500–1999 km  275 € / participant 
2000–2999 km  360 € / participant 
 
În cazul tuturor mobilităților distanța a fost calculată de la sediul universității Sapientia. 

 
II.4. Acorduri interinstitu ționale 

 
În cadrul programului Erasmus+ mobilitățile individuale pot avea loc numai în instituții de 

învățământ superior cu care avem acorduri interinstituționale cu privire la domeniul respectiv de 
studii, cu excepția mobilităților pentru stagii. Universitatea Sapientia are în prezent 148 de acorduri 
interinstituționale Erasmus+ cu 54 de instituții de învățământ superior din 19 țări: 26 instituții din 
Ungaria, 1 din Bulgaria, 1 din Cipru, 1 din Danemarca, 2 din Franța, 1 din Croația, 2 din Irlanda, 3 
din Polonia, 1 din Letonia, 1 din Lituania, 3 din Germania, 3 din Italia, 1 din Slovacia, 1 din 
Spania, 1 din Portugalia, 1 din Suedia, 2 din Serbia, 2 din Turcia, 1 din Ucraina.  
 
III. Ac țiuni de mobilitate outgoing – KA103 
 

În anul universitar 2019/2020 numărul total de mobilități KA103 a fost de 158. 
Pe tipuri de mobilități și pe facultăți, situația se prezintă astfel (nu sunt incluse cele 4 mobilități 

STT ale Rectoratului): 

                                                           
7 Calculatorul de distanță al CE: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
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KA103 

Tip 
Facultate

 Facultatea din Miercurea 
Ciuc 

Facultatea din Cluj-Napoca Facultatea din Târgu Mureș 

SMS 36 
= 57 SM 

5 
= 8 SM 

5 
= 24 SM 

SMP 21 3 19 
STA 13 

= 28 ST 
4 

= 6 ST 
17 

= 31 ST 
STT 15 2 14 

Total:  85 14 55 
 
III. 1. Ac țiuni de mobilitate a studenților 

 
În anul universitar 2019/2020 numărul total de mobilități studențești Erasmus+ a fost de 89 față 

de 139 în anul universitar precedent (-35,97%): 46 mobilități pentru studii și 43 de mobilități 
pentru stagii. 

 
Procentul mobilităților studențești raportat la numărul total de studenți8 a fost de 3,96% față de 

6,15% din anul universitar precedent. Situația pe facultăți: 
 

KA103 

Facultatea din Total mobilit ăți 
studențești 2019/2020 

Procent din nr. 
mobilit ăți studențești 

Procent din nr. total 
studenți pe facultăți  9 

Miercurea Ciuc  57 64,04% 6,71% 
Cluj-Napoca 8 8,99% 2,95% 
Târgu Mureș 24 26,97% 2,13% 

Total: 89 100% 3,96% 
 

III.1.a) Ac țiuni de mobilitate a studenților pentru studii (SMS) 
 
În anul universitar 2019/2020 s-au realizat un număr total de 46 de mobilități SMS (-4,17%). 

Acest tip de mobilitate este singurul care nu a fost afectat numeric de pandemia COVID-19, dar 
fiecare mobilitate SMS din semestrul II a fost considerat ca fiind caz de foră majoră. 

Suma totală achitată pentru acest tip de mobilitate împreună cu suplimentul social a fost de      
98 228 € (-9,34%). Am avut 14 cazuri sociale care au primit top-up pentru studenți din medii 
dezavantajate în valoare de 11 817 €. Țările instituțiilor de primire: Germania (2 mobilități), 
Irlanda (1), Italia (1), Portugalia (3), Spania (2), Ungaria (37). Situația pe facultăți: 

 
KA103 

Facultatea din  2018/2019 SMS 2019/2020 SMS Schimbare 
Miercurea Ciuc 32 36 +12,5% 
Cluj-Napoca 8 5 -37,5% 
Târgu Mureș 8 5 -37,5% 

Total: 48 46 -4,17% 
 
III.1.b) Ac țiuni de mobilitate a studenților pentru stagii (SMP) 
 

În anul universitar 2019/2020 suma totală achitată pentru acest tip de mobilitate a fost de 64 867 
€ (-51,88%), din care am organizat un număr de 43 mobilități SMP (-52,75%). Dintre aceștia au 
fost efectuate de către absolvenți un număr de 18 de mobilități (adică 41,81% din mobilitățile SMP 
față de 39,56% în anul universitar precedent). Țările instituțiilor de primire: Germania (1), Malta 
(2), Ungaria (40). Pe facultăți: 

                                                           
8
 2246 

9 Miercurea Ciuc 849; Cluj-Napoca 271; Târgu Mureș 1126 
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KA103 

Facultatea din SMP 2018/2019 SMP 2019/2020 Schimbare 
Miercurea Ciuc 42 21 -50% 
Cluj-Napoca 19 3 -84,21% 
Târgu Mureș 30 19 -36,67% 

Total: 91 43 -52,75% 
 
III.2. Ac țiuni de mobilitate a personalului pentru predare (STA) 
 

În anul universitar 2019/2020 am efectuat un număr total de 34 de mobilități pentru predare      
(-43,33%), suma totală achitată pentru acest tip de mobilitate a fost de 28 110 € (-41,44%).  

Din cauza pandemiei COVID-19 nu au reușit să-și efectueze mobilitatea 42 de câștigători de 
mobilități STA la apelul din 2019 pentru anul universitar 2019/20, din acest motiv perioada de 
efectuare a mobilităților a fost extinsă până la sfârșitul anului universitar 2020/2021 de către 
Consiliul de administrație, poate fi efectuată una mobilitate pe semestru. 
Țările instituțiilor de primire: Danemarca 1, Franța 1, Germania 1, Italia 2, Slovacia 2, Ungaria 

27. Situația pe facultăți: 
 

KA103 

Facultatea din 
STA 

2018/2019 

Procent din 
cadru didactic 

titular 

STA 
2019/2020 

Procent din 
cadru didactic 

titular 

Schimbare 
număr 

mobilit ăți 
Miercurea Ciuc 26 37,68% 13 17,11% -50% 
Cluj-Napoca 10 30,30% 4 11,43% -60% 
Târgu Mureș 24 28,57% 17 18,89% -29,17% 

Total: 60 32,26% 34 16,92% -43,33% 
 

III.3. Ac țiuni de mobilitate a personalului pentru formare (STT) 
 

În anul universitar 2019/2020 am efectuat un număr total de 35 de mobilități pentru formare     
(-60,67%), suma totală cheltuită pentru acest tip de mobilitate a fost de 27 040 € (-53,04%).  

Din cauza pandemiei COVID-19 nu au reușit să-și efectueze mobilitatea 49 de câștigători de 
mobilități STT la apelul din 2019 pentru anul universitar 2019/20, din acest motiv perioada de 
efectuare a mobilităților a fost extinsă în modul prezentat mai sus. 
Țările instituțiilor de primire: Danemarca 2, Franța 1, Ungaria 30, Slovacia 2. Situația pe 

facultăți: 
 

KA103 

Facultatea din STT 2018/2019 STT 2019/2020 Schimbare 
Miercurea Ciuc  28 15 -46,43% 
Cluj-Napoca 11 2 -81,82% 
Târgu Mureș 38 14 -63,16% 
Rectorat 12 4 -66,67% 

Total: 89 35 -60,67% 
 

IV.4. Mobilit ăți incoming – KA103 
 

În anul universitar 2019/2020 numărul mobilităților SMS outgoing a fost net superior numărului 
mobilităților SMS incoming, iar tendința de creștere a numărului mobilităților incoming ST a fost 
oprită de pandemie. 
 
IV.1. Mobilit ăți incoming pentru studii: 2 (-81,82%). 

 
Situația pe facultăți: 

KA103 
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Facultatea din 2018/2019 2019/2020 Schimbare 
Miercurea Ciuc 1 0 - 
Cluj-Napoca 6 2 -66,67% 
Târgu Mureș 4 0 - 

Total: 11 2 -81,82% 
 
Studenții incoming au sosit din: Polonia (1), Ungaria (1). Toți studenții incoming nominalizați 

pentru semestrul II au renunțat din cauza pandemiei. 
 

IV.2. Mobilit ăți incoming pentru stagii: 0 (față de 0 în anul universitar precedent).  
 

IV.3. Mobilit ăți incoming pentru predare: 25 (-65,75%). Țările universităților de trimitere: 
Polonia (1), Ungaria (24). Situația pe facultăți: 
 
KA103 

Facultatea din 2018/2019 2019/2020 Schimbare 
Miercurea Ciuc 30 14 -53,33% 
Cluj-Napoca 22 8 -63,64% 
Târgu Mureș 21 3 -85,71% 

Total: 73 25 -65,75% 
 

VI.4. Mobilit ăți incoming pentru formare: 27 (-65,75%), care au sosit din universități din 
Ungaria. Pe facultăți:  
 
KA103 

Facultatea din 2018/2019 2019/2020 Schimbare 
Miercurea Ciuc 28 14 -50% 
Cluj-Napoca 17 6 -64,71% 
Târgu Mureș 10 7 -30% 
Rectorat 4 0 - 

Total: 59 27 -54,24% 
 
V. Mobilit ăți outgoing și incoming în cadrul proiectelor de mobilitate KA107  

 
În anul universitar 2019/20 au avut loc 7 mobilități (-41,67%), dintre care 2 outgoing (STA) în 

valoare de 2160 euro, și 5 incoming (3 SMS, 2 STA) în valoare de 12 693 euro, în totalitate am 
cheltuit pe parcursul anului universitar în cadrul acestor proiecte 14 853 euro (-24,30%).  

 
KA107 

Tip mobilitate                        
Flux

 Outgoing Unitatea de trimitere Incoming Facultatea de primire 

SMS - - 
2  Târgu Mureș 
1 Miercurea Ciuc 

STA 
1 Cluj Napoca 

2  Cluj Napoca 
1 Târgu Mureș 

Total: 2 - 5 - 
 
VI. Parteneriate strategice Erasmus+ (KA2) 
 

Programul Erasmus+ sprijină parteneriatele strategice, universitatea noastră a avut în derulare în 
anul universitar 2019/2020 următoarele proiecte KA2: 
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KA2 

Nr. proiect 
Institu ția care a 
depus cererea de 

finanțare 

Partener din 
cadrul Univ. 

Sapientia 
Titlul proiectului Perioada 

proiectului 

2018-1-HR01-
KA204-047430 

Turisticka i 
ugostiteljska skola 
Dubrovnik (TUSDU) 
(HR) 

facultatea din 
Miercurea Ciuc 

Cultural knowledge and 
language competences as a 
means to develop the 21st 
century skills 

24 de luni 
(2018.09.01. – 
2020.08.31.) 

2018-1-HU01-
KA203-047766 

HÉTFA Kutatóintézet 
és Elemző Központ 
(HU) 

facultatea din 
Miercurea Ciuc 

iFEMPOWER – Intercative 
and mentorship based 
FEMale emPOWERment in 
the field of entrepreneurship 

36 de luni 
(2018.09.01. – 
2021.08.31.) 

2019-1-ES01-
KA204-064957 

Universitat de València 
(ES) 

facultatea din 
Cluj-Napoca 

Linguistic Assertiveness for 
Minority Language Speakers 
(LISTEN) 

24 de luni 
(2019.09.01. – 
2021.08.31.) 

2019-1-HU01-
KA203-061233 

HÉTFA Kutatóintézet 
és Elemző Központ 
(HU) 

facultatea din 
Cluj-Napoca 

Innovative and smart module 
FOr potential Research 
Managers and 
Administrators in higher 
educaTION (foRMAtion) 

36 de luni 
(2019.09.01. – 
2022.08.31.) 

 
Proiecte KA2 câștigătoare în 2020, pentru care semnarea contractelor este în curs: 
 
KA2 

Nr. proiect 
Institu ția care a 
depus cererea de 

finanțare 

Partener din 
cadrul Univ. 

Sapientia 
Titlul proiectului Perioada 

proiectului 

2020-1-RO01-
KA203-079899 

Sapientia EMTE*  facultatea din 
Târgu Mure ș  

Enhancing volunteering and 
its recognition in higher 
education curricula and on 
the labour market in Eastern 
Europe 

24 de luni 
(2020.11.01. – 
2022.10.31.) 

2020-1-HU01-
KA203-078719 

Nemzeti 
Közszolgálati 
Egyetem (HU) 

facultatea din Cluj-
Napoca 

Interdisciplinary training on 
EU security, resilience and 
sustainability – EUSecure 
SimMOO 

36 de luni 
(2020-2023) 

2020-1-HU01-
KA203-078799 

Debreceni Egyetem 
(HU) 

facultatea din 
Miercurea Ciuc 

HEAlthy Life ALLiance for 
Health Tourism Education 
Development and 
Reorganisation 

36 de luni 
(2020–2023) 

2020-1-HU01-
KA203-078828 

Hello Wood (HU) 
 

facultatea din Târgu 
Mureș  

The Builder Method – action-
oriented educational 
approaches in architecture 

36 de luni 
(2020–2023) 

 
*Este primul proiect KA2 câștigător depus de Universitatea Sapientia. Parteneri: Debreceni 

Egyetem (HU), Univerzita J. Selyeho (SK), suma de finanțare aprobată: 69 630 €. 
 
VII. Coordonatorii din facult ăți 

 
După anul universitar 2018/2019 când am avut cele mai multe mobilități de când am intrat în 

programul Erasmus, mai mult decât dublu față de primul nostru an universitar în program 
(2013/14), în anul universitar 2019/2020 numărul mobilităților a scăzut drastic din cauza pandemiei 
COVID-19, și a depășit cu numai 20,61% numărul mobilităților din anul universitar 2013/14. 
Nevoia revizuirii necesarului de resurse umane din păcate s-a rezolvat în acest fel pentru moment. 
Avem o singură facultate, cel din Miercurea Ciuc unde coordonatorul lucrează încă de la intrarea 
universității în program, în schimb la Târgu Mureș în 7 ani au lucrat la rând 7 coordonatori, iar la 
Cluj-Napoca avem al patrulea coordonator la rând. 
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VIII. Noul program Erasmus (2021-2027) – principii, asumări 
 

În anul 2021 va începe noul program Erasmus aferent ciclului financiar 2021-2027. După cum 
am menționat anterior la punctul I.6., în acest program pot lua parte numai instituțiile care au 
reînnoit Erasmus Charter for Higher Education. În acest sens ne-am depus candidatura pentru 
ECHE pentru toate tipurile de acțiuni (KA1, KA2, KA3). 

În candidatură la partea Erasmus Policy Statement (EPS) ne-am asumat atingerea următoarelor 
ținte: 

– la mobilitățile studențești procentul de mobilități calculat din numărul total de studenți într-un 
anumit an universitar să fie de 3% în anul universitar 2021/2022, să ajungă la 4,5% în anul 
universitar 2024/2025 și să atingem 6% în anul universitar 2026/2027; 

– în cazul mobilităților pentru predare și a mobilităților pentru predare și formare a cadrelor 
didactice să atingem următoarele procente de mobilități ale cadrelor didactice calculat din numărul 
total al persoanelor din cadrul universității care au drept de participare la acest tip de mobilitate: 
20% în anul universitar 2021/2022, 28% în anul universitar 2024/2025 și 32% în anul universitar 
2026/2027; 

– din numărul total al personalului administrativ să participe la mobilități pentru formare un 
procent de 50% în anul universitar 2021/2022, să ajungem la un procent de 60% în anul universitar 
2024/2025 și să atingem 70 % în anul universitar 2026/2027. 

 
Pe partea de principii la capitolul Implementation al candidaturii ne-am asumat următoarele: 
� „non-discrimination, transparency and inclusion” – respectarea acestor principii, facilitarea 

participării la program al persoanelor din categoriile dezavantajate; 
� European Student Card Initiative (ESCI)10 – „digitalization” – facem totul pentru digitalizarea 

managementului programului, pentru introducerea noilor instrumente de management online din 
cadrul inițiativei Erasmus without paper (EWP) și respectăm timeline-ul ESCI: 2021– introducerea 
OLA (Online Learning Agreement); 2022 – introducerea Inter-Institutional Agreement digital; 
2023 – transmiterea nominalizărilor și Transcrip of Records în mod digital; 

� „green Erasmus” – promovăm și aplicăm prioritar soluțiile prietenoase cu natura privind 
folosirea consumabilelor de birou (reducerea cantității de hârtie, creșterea gradului de digitalizare) 
și al materialelor promoționale (mai puțină hârtie și plastic), alegerea mijloacelor de transport 
sustenabile, reciclarea, etc. 

� „civic engagement and active citizenship” – promovăm implicarea participanților în acțiuni 
civice și de voluntariat.  

Vom respecta principiile „full automatic recognition” în cazul creditelor obținute de studenți pe 
timpul mobilității, și vom actualiza periodic listele de cursuri pentru studenții incoming în formatul 
cerut de către Comisia Europeană. 
 
 
 
Întocmit de: Páll Zita, coordonator instituțional Erasmus+  
 
Cluj-Napoca, 28 octombrie 2020 

                                                           
10 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_en  


