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Nr. 15461/09.09.2016 
Către, 

Consiliul de Administrație al  
Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

 
 În baza acordurilor bilaterale ERASMUS+ încheiate de către Universitatea noastră cu 
instituţii partenere din UE și a celor din afara UE (ICM), vă informăm că am deschis prima 
etapă a competiţiei pentru granturile de predare a cadrelor didactice și formare pentru cadrele 
didactice si personal administrativ. 
           Prin contractul financiar Erasmus+ 2016 cu universități din UE, UAB a primit un număr 
de 17 granturi pentru acțiuni de mobilitate de predare (STA), și 23 granturi de formare (STT). 
           În conformitate cu prevederile Regulamentului privind mobilitatea studenţilor, a 
personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare şi a personalului nedidactic care participă 
la programul Erasmus +/ KA1 și Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European (SEE), 
art. 6, alin. (3), (“În cazul acțiunilor de mobilitate a personalului în scopuri didactice, Biroul 
de Programe Comunitare alocă un anumit număr de mobilități fiecărei Facultăți, proporțional 
cu numărul de cadre didactice titulare angajate pentru anul academic 2015-2016, iar începând 
cu anul universitar 2016, alocarea mobilităților se va face și în funcție de past performance 
(numărul de mobilități efectuate cu succes în anul academic anterior), în limita fondurilor 
alocate acestei acțiuni de către ANPCDEFP”), distribuirea granturilor pentru activități de 
mobilitate de predare Facultăților UAB, s-a realizat în ședința Comisiei de Management 
Erasmus+ din data  de 08.09.2016, în baza numărului de cadre didactice titulare al fiecărei 
facultăți și a absorbției fondurilor acordate prin contractul financiar pentru anul 2015-2016, 
astfel: 

 FDSS – 3 granturi de predare 

 FSEI – 5 granturi de predare 
 FIF – 4 granturi de predare 
 FSE – 3 granturi de predare 
 FTO – 2 granturi de predare 

 
       Pe lângă aceste 17 granturi, din anul universitar precedent au rămas neutilizate 2 
granturi de predare pentru care pot candida toate cadrele didactice ale UAB, indiferent de 
facultatea din care fac parte. 
      Notă: pentru cele 17 granturi, data limită de efectuare a mobilităților este 31 mai 
2018; pentru cele 2 granturi din anul precedent neutilizate, data limită de efectuare a 
mobilităților este 31 mai 2017. 
       Au mai rămas neutilizate și 3 granturi de formare pentru care pot candida toate cadrele 
didactice și nedidactice din UAB. 
      Notă: și în acest caz pentru cele 3 granturi de formare din anul precedent 
neutilizate, data limită de efectuare a mobilităților este 31 mai 2017. 



 
       Prin contractul financiar ERASMUS+ International Credit Mobility – ICM 2016, cu 
instituții partenere din Bosnia-Herțegovina, China, Columbia, Muntenegru, Serbia, Rusia și 
Uzbekistan, sunt disponibile 19 mobilități de predare și 17 mobilități de formare pentru anul 
academic 2016/2017.  
         Notă: aceste granturi sunt destinate tuturor cadrelor didactice si nedidactice care 
se regăsesc în domeniile în care au fost încheiate acordurile cu instituțiile partenere și pot 
fi efectuate până la data de 31 mai 2018. 
       Au rămas și aici, din anul universitar precedent, 3 granturi de predare la Penza State 
University, Rusia, și 1 loc de formare la University of Zenica, Bosnia.  

Notă: data limită de efectuare a acestor mobilități este 31 iulie 2017. 
 

Lista cu toate locurile disponibile pentru cadrele didactice și nedidactice precum și 
conținutul dosarului de candidatură se accesează pe site-ul instituției la secțiunea Centrul de 
Relații Internaționale/Erasmus+/Mobilități personal didactic și nedidactic, respectiv 
Erasmus+ Mobilități cu țări partenere (ICM). 

Dosarele pot fi depuse în perioada 09 -26 septembrie 2016, selecția urmând a avea loc 
în data de 28 septembrie 2016. 

Pentru orice informaţie suplimentară, vă stăm la dispoziţie. 
Vă mulţumim încă o dată pentru sprijinul acordat în derularea cu succes a programului 

ERASMUS+ 
 

 
                                           
                                     Coordonator instituţional Erasmus+,      
                                     Conf. univ. dr. Rodica Gabriela Chira 
 
 

 
 


