
ROMÂNIA
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

PROGRAMUL ERASMUS+: ACȚIUNEA KA107 - MOBILITĂȚI PERSONAL
Facultatea de Inginerie: Str. Domnească nr. 111, cam. G108, 800201 Galaţi, România

Tel: (+40) 336 130 159; E-mail: dan.scarpete@ugal.ro

Proiect Erasmus+ nr. 2019-1-RO01-KA107-063007

SELECŢIA PERSONALULUI DIDACTIC ŞI NEDIDACTIC PENTRU MOBILITĂŢI ERASMUS+ KA107 DE FORMARE
ÎN PERIOADA 21.07.2022 – 31.07.2022

2

Perioada de selecţie 12 – 20 Iulie 2022

OFERTA GENERALĂ ŞI GRANTUL ERASMUS+

Universitatea Țara/ Domeniul Limba de Prof. titular Numar de Durata (zile)/ Zile de Total zile Grant pentru Grant subzistenta/ Grant pentru Grant Erasmus+ total
Orașul formare acord bilateral mobilităţi mobilitate calatorie finantate transport (EUR) zi (EUR) subzistenta (EUR) (EUR)/mobilitate

Sfax University Tunisia/
Sfax

0213 Fine arts
0222 History and archaeology
0223 Philosophy and ethics
023 Languages
0311 Economics
0312 Political sciences and civics
0314 Sociology and cultural studies
041 Business and administration
0531 Chemistry
0533 Physics
061 Information and Communication
Technologies
0713 Electricity and energy
0714 Electronics and automation
0715 Mechanics and metal trades

Franceza/
Engleza A. POPA 2, ca rezervă 6 2 8 275 180 1440 1715Sfax University Tunisia/

Sfax

0213 Fine arts
0222 History and archaeology
0223 Philosophy and ethics
023 Languages
0311 Economics
0312 Political sciences and civics
0314 Sociology and cultural studies
041 Business and administration
0531 Chemistry
0533 Physics
061 Information and Communication
Technologies
0713 Electricity and energy
0714 Electronics and automation
0715 Mechanics and metal trades

Franceza/
Engleza A. POPA 2, ca rezervă 6 2 8 275 180 1440 1715

Note:
Durata (zile)/mobilitate = durata efectiva a mobilitatii (zilele de prezenta la universitatea gazda), în zile, exclusiv zilele de calatorie; aceste zile sunt finantate ca subzistenta (180 EUR/zi)
Zile de calatorie = zile destinate transportului: se pot acorda max. 2 zile: o zi inainte de inceperea mobilitatii şi o zi dupa incheierea mobilitatii; aceste zile sunt finantate ca subzistenta (180 EUR/zi)

Durata (zile)/mobilitate indicata în Oferta este durata minima; durata finala a mobilităţii se va stabili în timpul pregatirii mobilităţii, în functie de transferuri şi/sau renuntari.

Participanţii la selecţie pot opta pentru pozitia de titular sau, direct, pentru pozitia de rezerva , pentru a putea beneficia de mobilităţile care pot apare în urma unor transferuri şi/sau renuntari.

În contextul pandemiei de COVID-19, candidatii participanti la selectie sunt rugati să aiba în vedere urmatoarele:
1. Mobilităţile Erasmus+ de predare pot fi efectuate şi virtual (fără deplasarea beneficiarului de mobilitate în ţara şi oraşul de destinaţie – în acest caz, beneficiarul de mobilitate nu va beneficia de un grant Erasmus+ KA107);
2. Beneficiarul de mobilitate are obligaţia să se informeze despre condiţiile de călătorie şi şedere în ţara de destinaţie (http://mae.ro/node/51982 - pentru ţări din alte regiuni decât Europa şi http://mae.ro/node/51880 precum şi https://reopen.europa.eu/en - pentru ţări din
Europa);
3. Beneficiarul de mobilitate, în cazul în care va efectua fizic mobilitatea Erasmus+ KA107, va putea încheia un contract financiar Erasmus+ KA107 cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi numai dacă îşi asumă că este informat despre condiţiile de călătorie şi şedere în
ţara de destinaţie şi că îndeplineşte aceste condiţii.

2


	Sheet1

