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I. Descriere 

Programul Erasmus+ (KA103) contribuie la organizarea schimburilor de studenți între 

țările participante la program1. Scopul programului Erasmus+ pentru studenți este să încurajeze 

și să sprijine dezvoltarea competenţelor şi a capacităţii de inserţie profesională a studenților, 

favorizând dobândirea unor noi experiențe de studii, educație și formare profesională, precum și 

lărgirea cunoștințelor de limbă și a experiențelor culturale, prin participarea la acțiuni 

internaționale de studii și de plasament în cadrul instituțiilor de învățământ superior din Uniunea 

Europeană sau în alte instituții din UE.  

Mobilităţile de studii (SMS) reprezintă perioada efectuată de studenţi în scop de studii în 

cadrul universităţilor partenere cu care UTM are un acord interinstituțional Erasmus+ referitor la 

specializarea studentului. În contractele interinstituționale încheiate cu instituțiile de învățământ 

superior din străinătate sunt incluse locuri de mobilitate pentru studii în număr limitat. 

Mobilităţile de plasament (SMP) reprezintă perioada efectuată de studenţi în scop de 

practică în companii/universităţi sau institute/insituții din țările participante în programul 

 
1 Țările participante la program sunt: statele membre UE și Republica Macedonia de Nord, Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia, Turcia și Serbia. 
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Erasmus+, în care studentul poate îndeplini sarcini strâns legate de specializarea lui, și care nu sunt 

instituții finanțate din surse UE sau nu gestionează astfel de surse. Posibilitățile de stagiu de 

practică în străinătate trebuie identificate de către student, cu ajutorul coordonatorului Erasmus+ 

din cadrul facultății și al Departamentului Relații Internaționale al UTM.  

În cazul studenților care se înscriu la selecție pentru mobilități de practică, aceștia pot 

consulta portalul ErasmusIntern.org pentru oferte ale organizațiilor interesate să găzduiască 

participanți la mobilități de practică. 

 

II. Grantul Erasmus+   

Participanții la mobilități Erasmus+ pentru studiu/practică vor primi un grant ca o 

contribuție la costurile de ședere pe durata perioadei petrecute în străinătate. Granturile lunare sunt 

fixate în funcţie de ţara de destinaţie/banda de distanță astfel: 

Tara gazda 
Suma pe luna în 

Euro 

Danemarca, Irlanda, Franta, Italia, Austria, Finlanda, Suedia, Marea 

Britanie, Liechtenstein, Norvegia 
520 euro 

Belgia, Republica Ceha, Germania, Grecia, Spania, Croatia, Cipru, 

Luxemburg, Olanda, Portugalia, Slovenia, Islanda,Turcia 
520 euro 

Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovacia, 

Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei 
470 euro 

 

În cazul mobilităților de practică, se adaugă 200 euro sumelor prezentate anterior. 

Grantul nu acoperă întotdeauna toate cheltuielile mobilității.  

 

Participanții care suferă de dizabilități pot solicita o suplimentare a fondurilor după ce au 

fost selectați să beneficieze de o mobiliatate de studiu/practică. 

Candidații selectați în urma procesului de selecție Erasmus+ pot opta și pentru o mobilitate 

online sau blended în funcție de oferta universității gazdă. Departamentul de Relații Internaționale 

va contacta universitățile partenere UTM pentru a obține informații privind organizarea 

mobilitaților online/blended. 

https://erasmusintern.org/
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Pentru mobilitățile de studiu organizate în sistem online, având în vedere că studentul 

nu se deplasează la universitatea de destinație și nu sunt implicate costuri de transport sau de 

subzistență, valoarea grantului este 150 Euro pentru toata durata desfășurării mobilității.  

Pentru mobilitățile de studiu organizate in sistem blended, studentul va prezenta dovada 

necesității prezenței sale la universitatea gazdă (certificatul de prezență, scrisoare de acceptare etc) 

și în baza acesteia i se va acorda grantul Erasmus+.  

În funcţie de acordurile Erasmus+ încheiate în cadrul programului, mobilităţile Erasmus+ 

pot primi suport financiar sau pot fi mobilităţi zero grant, beneficiind de toate drepturile şi 

obligaţiile înscrise în Carta studentului Erasmus+. Beneficiarii mobilităţilor zero grant sunt 

studenţii care au parcurs procesul de selecţie şi au îndeplinit baremurile minime stabilite prin 

acest regulament dar nu au ocupat locuri eligibile pentru obţinerea finanţării (în limita 

mobilităţilor prevăzute în acordurile încheiate cu instituţiile partenere).  

 

În cazul în care participantul reziliază contractul de finanțare încheiat cu UTM din motive 

de forță majoră, participantul are dreptul să primească suma din grant corespunzatoare cel puțin 

duratei efective a mobilității. Eventualele fonduri rămase trebuie să fie restituite, cu excepția 

cazului în care se stabileşte altfel de comun acord cu UTM.  

 

Sprijin financiar suplimentar acordat de UTM 

UTM acordă sprijin financiar suplimentar pentru mobilitățile de studiu prin scutirea de 

taxa de școlarizare pe durata mobilității pentru un număr de studenți reprezentând procentual 

aprox.1% din numărul studențior eligibili pentru a participa la mobilități, la nivelul fiecărui 

program de studiu. Având în vedere că mobilitățile au, în general, durata unui semestru, unitatea 

de măsură în tabelul de mai jos este „numărul de semestre scutite de taxa” (un semestru per 

student). Studenții care petrec două semestre în mobilități de studii vor beneficia de scutire de 

taxă doar pentru un semestru.  

Programe de studii  Nr. semestre 

scutite de taxa 

Facultatea de Drept 18 



 

4 
 

Facultatea de Psihologie 10 

Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor 10 

Facultatea de Informatică  6 

Facultatea de Medicină - Asistență Medicală Generală  1 

Facultatea de Medicină  - Medicină  6 

Facultatea de Medicină - Medicină în limba engleză  1 

Facultatea de Medicină Dentară 6 

Facultatea de Medicină Dentară – Medicină Dentară în limba engleză  1 

Facultatea de Medicină Dentară – Tehnică Dentară  1 

Facultatea de Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Internaţionale  4 

 

 

III. Acțiuni de mobilitate pentru studenți  

Mobilitatea studenților poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică. Pentru a 

asigura activități de mobilitate de înaltă calitate, cu impact maxim asupra studenților, activitatea 

de mobilitate trebuie să fie compatibilă cu nevoile studenților în materie de învățare și de 

dezvoltare personală. 

Studenții pot efectua o perioadă de studiu în străinătate la o instituție de învățământ 

superior parteneră sau un stagiu/perioadă de practică în străinătate, într-o întreprindere sau în 

orice alt loc de muncă relevant. Se poate combina perioada de studii în străinătate cu un stagiu de 

practică. 

Durata unei mobilităţi de studiu este de minim 3 luni (un trimestru academic) până la 

maximum 12  luni.  Durata unei mobilităţi de practică este de minim 2 luni, maximum 12 luni. 

Un student poate beneficia de mai multe schimburi Erasmus+, pentru studii sau practică, dar 

cumulate, perioadele respective nu pot depăși 12 luni pe ciclu de studii.  În cazul specializărilor 

cu un singur ciclu de studii, cum ar fi medicina (studii de licență de 6 ani), sprijinul Erasmus+ se 

poate prelungi pe o perioadă de maxim 24 de luni. 
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IV. Criterii de eligibilitate  

Posibilitățile de a studia în străinătate prin Erasmus+ sunt disponibile pentru toti studenți 

din facultățile Universității Titu Maiorescu.  

Condițiile de eligibilitate pentru participarea la o mobilitate Erasmus+ pentru studenți 

(SMS şi SMP) trebuie respectate cumulativ și au în vedere faptul că un student: 

a) este înmatriculat în cadrul universității (la nivelul studiilor de licență – absolvent al 

anului I, masterat sau doctorat) până la finalul perioadei planificate de mobilitate sau 

este proaspăt absolvent; 

b) participă la procesul de selecție Erasmus+ organizat în cadrul facultății unde este 

înmatriculat și este selectat pentru o mobilitate Erasmus+. 

 

Alte condiții de eligibilitate care nu sunt obligatorii, dar oferă un avantaj candidaților: 

a) are rezultate academice bune: media anilor de studiu absolviți anterior este minimum 7,00 

și este integralist; 

b) cunoaște limba străină în care se vor desfășura cursurile la un nivel minim B1, conform 

Cadrului european comun de referință pentru limbi străine. 

 

Studenții din ultimul an de studii nu pot opta pentru mobilități de studii Erasmus+ pentru al doilea 

semestru, dar pot opta pentru mobilități de practică sau pentru mobilități de studiu pentru primul 

semestru din ciclul de studii de master, dacă își continuă studiile în cadrul UTM.   

 

V. Dosarul de candidatură   

Studenţii care aplică pentru studii/practică se adresează coordonatorului Erasmus+ din 

facultate şi depun dosarele de candidatură online, pe adresa de e-mail a coordonatorului Erasmus+ 

din fiecare facultate (Anexa 2). Dosarul de candidatură cuprinde următoarele documente:  

• formular de înscriere în Programul ERASMUS (anexa 3) – poate fi descarcat de pe site-ul 

UTM (https://www.utm.ro/outgoing-students/); 

• copie scanată după C.I./ pașaport ;  
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• Curriculum Vitae Europass în format .pdf.; 

• scrisoare de intenție care să cuprină situația școlară (media anuală, restanțe, etc.), semnată, 

în format pdf.;  

• scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic UTM, care să nu fie membru al 

Comisiei de Selecție, Recunoaștere și Echivalare Erasmus de la nivelul facultății; 

• scrisoare/mail de acceptare de la instituția gazdă pentru mobilitățile de practică (opțional).   

 

 

VI. Selecția participanților  

Pentru mobilitățile de studiu, selecţia are loc bianual, sau de câte ori este nevoie până la 

completarea locurilor. Prima selecţie are loc în luna martie-aprilie, pentru semestrul I al anului 

universitar următor. A doua selecţie se face până la data de 30 octombrie, pentru semestrul II al 

anului universitar curent. În cazul în care rămân locuri neocupate se pot organiza selecţii 

suplimentare, respectându-se termenele calendaristice aferente fiecărei universităţi partenere, dar 

şi ale anului universitar în curs.  

Pentru mobilitățile de practică, selecţia se organizează anual în luna martie-aprilie. 

Studentul a cărui mobilitate este sprijinită de către Comisia Erasmus a facultății, dar care 

nu a primit loc cu grant, poate beneficia de statut de autofinanțare, adică poate participa la 

mobilitate cu grant zero dacă numărul locurilor de mobilități pentru studii stabilite în contractele 

inter-instituționale sau numărul locurilor de plasament oferite de organizațiile gazdă permit acest 

lucru, respectiv dacă își asumă cheltuielile de călătorie și de ședere. 

Data organizării selecţiei precum şi alte informaţii utile studenţilor se afișează la avizierul 

facultăţilor şi pe site-ul UTM. 

În anul 2020, în contextul epidemiologic, calendarul procesului de selecție va fi modificat.  

Selecţia se organizează la nivelul fiecărei facultăţi în baza criteriilor de eligibilitate, 

recomandate de Ghidul Erasmus+ al ANPCDEFP şi în baza autonomiei universitare prin criterii 

proprii de selecţie.  

Selecţia candidaților constă într-un interviu online, în care se ţine cont de motivaţia 

exprimată în formularul de înscriere și scrisoarea de intenție, de rezultatele obţinute la examene, 
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cât şi de nivelul de adaptabilitate socială (cultură socială, sociabilitate, flexibilitate, comunicare, 

adaptare, disciplină). Calificativul final obținut de candidat va fi stabilit în funcție de proba 

interviului, rezultatele academice, participări anterioare în programul Erasmus+. Vor avea 

prioritate studenții care nu au mai participat la mobilități în cadrul Erasmus+ și care se înscriu la 

mobilități în altă țară decât cea în care au rezidența.  

Procesele verbale de selecţie proviziorii sunt întocmite de coordonatorul Erasmus+ din 

facultate care le semnează online, după ce au fost agreat de întreaga comisie de selecție, prin e-

mail. 

Un exemplar al procesul verbal de selecție provizoriu și dosarele online ale candidaților se 

transmit la Departamentul Relații Internaționale pe adresa de e-mail erasmus@univ.utm.ro . În 

procesul verbal de selecție provizoriu sunt nominalizați candidații selectați în ordinea 

calificativului obținut în urma procesului de selecție, precum și candidații selectați pe lista de 

rezerve. Departamentul Relații Internaționale are obligaţia de a verifica dosarele participanţilor 

selectaţi şi de a solicita completarea acestora, după caz.  

Rezultatele selecţiei vor fi făcute publice la avizierul facultăţilor şi pe site-ul UTM. 

Numele si prenumele candidatilor va fi anonimizat, iar algoritmul va fi urmatorul: 

SMS/SMP_an universitar_facultate UTM_numar de inregistrarea candidatura 

unde: 

SMS/SMP – tipul mobilității pentru care un student candidează 

An universitar – anul universitar în care are loc selecția 

facultate UTM – numele, abreviat, al facultații unde este înmatriculat candidatul (FD, FP, FI, 

FFBCAA, FM, FMD, FF, FSCRI) 

numar de înregistrarea candidatură – număr unic de înregistrare primit de candidat în momentul 

confirmării depunerii dosarului online 

 

În momentul în care contextul epidemiologic va permite, coordonatorii Erasmus+ din 

facultăți au obligația de a transmite la Departamentul Relații Internaționale procesul verbal de 

selecție, în original, semnat de întrega comisie de selecție. Procesul verbal de selecţie va fi însoţit 

mailto:erasmus@univ.utm.ro
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de declaraţia conflictului de interese a fiecărui membru (cadru didactic) desemnat să facă parte din 

comisia de selecţie și de dosarele de candidatură ale participanților selectați.   

Toate documentele se transmit in format .pdf și semnate, după caz (ex. scrisori de intenție, 

procese verbale de selecție etc.). Documentele .pdf se pot semna online 

(https://helpx.adobe.com/ro/reader/using/fill-and-sign.html). 

 

 

Anexa 1  

CALENDARUL DE SELECȚIE ERASMUS+ 

 

Acțiuni Data 

Mobilități de studiu SMS 

Depunere Candidaturi SMS:  12.10.2020-23.10.2020 

Interviu de selecție:  27.10.2020 

Publicare rezultate:  29.10.2020, ora 12:00 

Contestații 29.10.2020, până la ora 16:00 

Publicare răspuns contestații: 30.10.2020 

Mobilități de practică SMP 

Depunere Candidaturi SMP:  01.03.2021-03.04.2021 

Interviu de selecție:  07.04.2021 

Publicare rezultate:  09.04.2021, ora 12:00 

Contestații 09.04.2021, până la ora 16:00 

Publicare răspuns contestații: 10.04.2021 

 

 



 

9 
 

 

 

Anexa 2  

 

Facultate UTM Nume coordonator Erasmus+ 

Facultatea de Drept  Conf.Univ.Dr. Felicia Maxim 

Facultatea de Psihologie  Lect.univ.dr. Simona Reghintovschi 

Facultatea de Informatica  Conf.univ.dr.Catalin Apostolescu  

Facultatea de Finanţe-

Bănci, Contabilitate şi 

Administrarea Afacerilor 

Prof.Univ.Dr. Ionica Oncioiu 

Facultatea de Medicina Conf.Univ.Dr. Elena Rusu 

Facultatea de Medicina 

Dentara  
Prof. univ. dr. Mihaela Răescu 

Facultatea de Farmacie  Lect.univ.dr. Roxana Colette 

Sandulovici 

Facultatea de Ştiinţele 

Comunicării și Relaţii 

Internaţionale 

Prof. univ. dr. Sorin Ivan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


