UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞI
BIROUL ERASMUS+ - Acţiunea cheie 1
În atenţia participanţilor la selecţie
pentru granturi ERASMUS+ personal (predare şi formare) în anul 2019/2020
Criterii de selecţie şi eligibilitate:
- Să aibă contract de muncă cu USAMV Iaşi (la funcţia de bază);
- Să prezinte dosarul pentru selecţie (ex.: CV, scrisoare de intenţie, copie CI, etc).
- Să cunoască o limbă străină de circulaţie internaţională;
Predare

Formare

Perioada minimă a mobilităţii este de 2 zile de predare cu 8 ore predare (pentru o perioadă de
predare de 2-6 zile trebuie tot minimum 8 ore de predare).
Perioada minimă a mobilităţii este de 2 zile de formare.

Un procent de cca 5% dintre cadrele didactice selectate pentru predare pot efectua o
mobilitate de formare în vederea îmbunătăţirii competenţelor în domeniul dezvoltării
curriculare (este o nouă recomandare a UE).
Finanţarea:
Programul ERASMUS+ asigură finanţarea parţială a burselor de mobilităţi, fiind program de
co-finanţare, solicitanţii trebuind să-şi identifice surse de finanţare suplimentară (sponsorizări, venituri
proprii etc).
Grantul naţional fixat este de:
Ţara de destinaţie
Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Suedia

Subzistenţa
(Euro/zi)
180

Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Franţa, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania

160

Bulgaria, Cehia, Croatia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia,
Ungaria, Turcia

140

Distanţa* (Km)
Între 10 şi 99
Între 100 şi 499

Costul pentru transport
(Euro/participant)
20
180

Între 500 şi 1999
275
Între 2000 şi 2999
360
Între 3000 şi 3999
530
Între 4000 şi 7999
820
Mai mult sau egal cu 8000
1500
* - se obţine în baza calculatorului de distanţe de pe site-ul CE şi ANPCDEFP

Grantul total pe mobilitate se calculează funcţie de fondurile ce vor fi alocate universităţii şi numărul
de mobilităţi menţionate în contractului financiar pentru 2019/2020, ţinând cont de încadrarea în
grantul mediu/mobilitate (prin finanţarea numărului de zile mobilitate şi a costurilor de transport sau
fără costuri de transport).

Rezultatul selecţiei:
Predare:
În cazul în care cadrele didactice admise la cele patru facultăţi totalizează un număr mai mare
decât numărul de locuri finanţate prin contractul financiar dintre ANCPDEFP şi universitate, vor fi
selectate în ordinea descrescătoare a punctajului, indiferent de facultatea din care provin;
Cadrele didactice admise la nivel de facultate, care se încadrează în numărul locurilor finanţate,
vor avea statutul de admis şi la nivel de universitate;
Cadrele didactice admise la nivel de facultate, dar care nu se încadrează în numărul locurilor
finanţate, vor avea statutul de rezervă la nivel de universitate.
Formare:
În cazul în care persoanele admise totalizează un număr mai mare decât numărul de locuri
finanţate prin contractul financiar dintre ANCPDEFP şi universitate, vor fi selectate în ordinea
descrescătoare a punctajului, funcţie de numărul de mobilităţi Erasmus+ de care a beneficiat în ultimii
ani; dacă a beneficiat sau nu de mobilitate în anul anterior; de gradul implicării în derularea
programului Erasmus+ KA103 în universitate şi rezultatul testului la limba străină etc);
Persoanele admise care se încadrează în numărul locurilor finanţate, vor avea statutul de admis,
iar care nu se încadrează în numărul locurilor finanţate, vor avea statutul de rezervă.
Rezervele pot realiza o mobilitate Erasmus “zero grant” sau există posibilitatea să beneficieze de
grant Erasmus+ dacă vor fi renunţări şi/sau dacă vor fi suplimentări de fonduri.
Lista instituţiilor partenere şi detalii din acordurile bilaterale (numărul de locuri, tipul
mobilităţii, deadline, condiţii etc) se pot afla accesând site-ul programului Erasamus +:
http://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/5_programul_erasmus-plus.html
Înaintea selecţiei este recomandată consultarea listei şi a detaliilor despre instituţia parteneră de către
viitorii candidaţi.
Informaţii privind criteriile de selecţie şi eligibilitate se gasesc la:
- Avizierul Facultăţilor
- Avizierul Programului Erasmus
- Site USAMV www.uaiasi.ro – la pagina Erasmus+
- Biroul Erasmus+ al USAMV Iasi, Secretar acţiunea cheie 1 - Veronica Apetrei
- Tel: 0232-407528, e-mail: vape3@uaiasi.ro
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