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SELECŢIA PERSONALULUI DIDACTIC ŞI NEDIDACTIC
PENTRU MOBILITĂŢI ERASMUS+ KA107

PENTRU FORMARE
ÎN PERIOADA 06.01.2020 – 31.07.2021

PROCEDURA DE SELECŢIE

 Selecţia are loc pe universitate. Pe site-ul http://ugal.ro/relatii-internationale/programul-erasmus-
ka107/mobilitati-personal-didactic-si-nedidactic/selectia-personalului-didactic-si-nedidactic-pentru-
mobilitati-de-formare, sunt afişate, spre cunoştinţa candidaţilor, toate informaţiile referitoare la
calendarul de selecţie, procedura de selecţie şi grantul din proiect, precum şi de criteriile de
eligibilitate şi selecţie pentru a beneficia de un grant ERASMUS+ KA107 de formare. În secţiunea
Oferta generală şi grantul Erasmus+ pentru mobilităţi de formare, sunt afişate universităţile de
destinaţie, domeniile de formare, numărul de mobilităţi disponibile şi durata acestora, precum şi
grantul Erasmus+/mobilitate şi cadrele didactice care sunt persoane academice de contact pentru
acordurile inter-instituţionale (bilaterale) Erasmus+ încheiate cu universităţile partenere.

 Se prezintă la selecţie numai candidaţii-personal didactic şi nedidactic, la care domeniul de
predare/activitate este echivalent cu cel al mobilităţii pentru care candidează.

 Procedura de selecţie constă în evaluarea de către Comisia de selecţie a documentelor depuse de
candidaţi, conform cererii de înscriere la selecţie pentru mobilităţi de formare şi în baza criteriilor şi
punctajelor de selecţie pentru personalul didactic şi nedidactic. Astfel, în baza cererii şi a
documentelor depuse de fiecare candidat pentru mobilitatea de formare dorită,
1. CV (în limba engleză sau franceză), max. 2 pagini;
2. Scrisoare de motivaţie (în limba engleză sau franceză);
3. Training program (Mobility Agreement-Staff Mobility for Training);
4. Fişa de Autoevaluare pentru activitatea desfăşurată în anul 2018, în cazul personalului didactic,
şi Fişa de Evaluare pentru activitatea desfăşurată în anul 2018, în cazul personalului nedidactic,
candidaţii sunt evaluaţi conform criteriilor şi punctajelor de selecţie pentru fiecare categorie de
personal, didactic şi nedidactic.
Evaluarea candidaţilor se încheie cu un proces verbal în care fiecare candidat-personal didactic şi
nedidactic este evaluat cu un punctaj şi ordonat descrescător, în funcţie de rezultatul obţinut.

 Selecţia candidaţilor-personal didactic şi nedidactic pentru mobilităţi Erasmus+ de formare se
desfăşoară la data, ora şi locul stabilite şi afişate, cu cel puţin 3 zile înainte, de către Comisia de
selecţie pentru selecţia personalului didactic şi nedidactic. La selecţie pot asista şi cadrele didactice
care care sunt persoane academice de contact pentru acordurile inter-instituţionale (bilaterale)
Erasmus+ încheiate cu universităţile partenere pentru care au optat candidaţii-personal didactic şi
nedidactic.

 La selecţie, candidaţii-personal didactic şi nedidactic, ordonaţi descrescător după punctajul obţinut
în urma evaluării de către Comisia de selecţie a documentelor depuse de candidaţi, conform cererii
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de înscriere la selecţie şi în baza criteriilor şi punctajelor de selecţie pentru personalul didactic, vor
opta pentru mobilităţile pentru care au depus cerere de înscriere la selecţie. Candidaţii vor fi
declaraţi selectaţi ca titulari de mobilitate, în limita numărului de mobilităţi afişate în Oferta
generală de mobilităţi de formare. Candidaţii care, datorită punctajului obţinut, depăşesc numărul
de mobilităţi afişate în Oferta generală de mobilităţi de formare, vor fi declaraţi selectaţi ca
rezerve. Astfel, lista de candidaţi declaraţi titulari de mobilitate şi de candidaţi declaraţi rezerve
va conţine toţi candidaţii care s-au înscris la selecţie. Lista se afişează imediat la terminarea
selecţiei.

 Deşi selecţia are loc în condiţii de transparenţă totală şi pe baza unor criterii ce stabilesc o ordine
strictă între candidaţi, aceştia pot depune la Programul Erasmus+ KA107 contestaţii în termen de
24 de ore de la data selecţiei.

 Contestaţiile vor fi soluţionate de către Comisia pentru rezolvarea contestaţiilor privind selecţia.
 Lista finală cu rezultatele selecţiei va separa personalul didactic şi nedidactic titular de mobilitate

de personalul didactic şi nedidactic în postura de rezervă.


