
 
 
 

 
 
 

ANUNȚ 
 

Selecție GRANTURI DE MOBILITĂȚI ALE 
 

Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 
 

2014-2021, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 
 

pentru anul universitar 2021/2022 
 
 
 

In cadrul Facultatii de Stiinte, pentru anul universitar 2021/2022 sunt finanțate  
 
 

Mobilități de predare și formare pentru cadrele didactice / nedidactice: 

Universitate 
 

Domeniu de 
predare/formare 

STA STT 

Reykjavik University –  
IS REYKJAV 05 

Information and 
Communication 
Technology (ICT's) – S 

1 x 7 zile  
(2 zile transport) 

1 x 7 zile  
(2 zile transport) 

 
 

Dosarele de candidatură pentru cadre didactice trebuie să cuprindă: 
 

-    Formular de candidatură   
 

-    CV Europass/ Activitate profesionala 
 

-    Scrisoare de intenție/motivație 
 

-    Raport al activității internaționale din anul anterior depunerii cererii 
 

-    draft Teaching Mobility Programme/ Staff Training Mobility Programme 
 

- fotocopii ale diplomelor și atestatelor profesionale obținute de candidat (opțional)  

 

Criteriile de selecție 

1.   Mobilități de predare (STA) 
 

Criteriile de selecție se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, în sensul: 
 

- asigurării schimbului de experiență cu mediul academic din universitatea parteneră, în 

vederea formării și perfecționării cadrelor didactice din ULBS; 

-    dezvoltării de noi programe de studii și noi metode de predare-învățare; 
 

-    îmbunătățirea conținuturilor programelor de studii existente; 
 

-    dezvoltării de cursuri/module de curs noi, respectiv îmbunătățirea celor existente; 
 

-    inițierii relațiilor de colaborare în vederea dezvoltării de proiecte în parteneriat; 
 

-    se va respecta principiul diversității domeniilor de predare; 
 

-    promovarea imaginii ULBS.



 
 
 

 
 
 
 

2.   Mobilități de formare (STT) 
 

Criteriile de selecție se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, în sensul 

evaluării programului de lucru (workplan) depus de candidat, prin: 

- identificarea eventualelor contribuții ale stagiului de formare la extinderea și consolidarea 

relațiilor internaționale ale ULBS, respectiv pregătirea de noi proiecte de cooperare; 

-    analiza rezultatelor așteptate și a impactului potențial al stagiului de formare la nivelul 
 

ULBS; 
 

- contribuții  anterioare  în  dezvoltarea  relațiilor  internaționale  în  domeniul  de  formare 

solicitat (rezultă din scrisoarea de intenție / cererea tip / raport de internaționalizare); 

-    se va respecta principiul diversității domeniilor de formare; 
 

-    promovarea imaginii ULBS. 
 

În cazul cadrelor didactice, selecția se va baza pe evaluarea scrisorii de motivație, care 

trebuie să conțină un plan al activităților estimate a se desfășura pe perioada mobilității, evaluare 

realizată prin prisma relevanței față de nevoile de dezvoltare instituțională ale universității de 

origine. 

 
 

Procedura de contestație: Candidații respinși ca neîndeplinind condițiile de eligibilitate 

por contesta acest lucru, aducând argumente în maximum 5 zile lucrătoare de la afișarea 

rezultatelor. Analiza contestației se face în două etape: prima instanță este la nivelul OP 

(Operatorul de Program) – Agenția Națională pentru Proiecte Comunitare în Domeniu Educației 

și Formării Profesionale (ANPCDEFP) și, în caz de respingere, a doua instanță este NFP 

(National Focal Point). Contestațiile se transmit către Operatorul de Program în format electronic 

la adresa de email  contestatie@anpcdefp.ro. În cazul în care o contestație este respinsă și de 

NFP, atunci decizia de respingere este finală. În cazul în care o contestație este acceptată de una 

din cele două instanțe, atunci aceasta este aprobată și evaluată calitativ. Aplicantul care a depus 

contestația va fi înștiințat prin e-mail în maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea contestației.



 
 
 

 
 
 
 
 

Calendar: 
 

  08-12  martie  2021  –  depunerea  dosarelor  de  candidatură  la  secretariatul Facultății de 
Stiinte; 
21 martie 2021- afisarea rezultatelor 
22   martie-09   aprilie   2021 – depunerea  contestațiilor la email contestatie@anpcdefp.ro; 
12 aprilie 2021 – afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor în termenul legal 


