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Anunţ - Burse ERASMUS+ din fondurile programului KA103 neutilizate pentru anul 
universitar 2020-2021 

 
 

Persoanele interesate de obţinerea unei/unor burse ERASMUS+, de tip mobilitate de 
predare şi/sau mobilitate de pregătire pentru personalul didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic 
beneficiar de mobilităţi în cadrul programului Erasmus+, din fondurile neutilizate pentru anul 
universitar 2020-2021, sunt invitate să participe la selecţia organizată de Facultatea de 
Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, în conformitate cu precizările de mai jos.  

Oferta mobilităţilor ERASMUS+ pentru anul universitar 20120-2021 se găseşte la adresa 
https://ieti.uoradea.ro/ro/departamente/informatii-privind-toate-departamentele. 
 

Interviul pentru selecţia finală a persoanelor care doresc să participe la acest tip 
de activitate va avea loc joi, 17 martie 2022, ora 1400, la decanatul Facultăţii de Inginerie 
Electrică şi Tehnologia Informaţiei, clădirea I, parter, sala I-004.   

Dosarele de candidatură se depun la secretariatul facultăţii (clădirea I, parter, sala 
I-005), până marţi 15 martie 2022, ora 1200.   

Cadrele didactice vor întocmi câte un dosar de candidatură pentru fiecare mobilitate. 
Dosarele de candidatură vor conţine următoarele documente: 

- fişa individuală de mobilitate (fişa tip de mobilitate de predare şi / sau fişa tip de 
mobilitate de pregătire) completată la toate rubricile; 
- copie după actul de identitate;  
- CV Europass (fără lista publicaţiilor); 
- fişa personală de verificare a criteriilor de eligibilitate la Facultatea de Inginerie 
Electrică şi Tehnologia Informaţiei pentru cadre didactice şi personal auxiliar (vezi 
metodologia de selecţie Erasmus+ pentru personalul IETI) 
- Codul IBAN al contului în Euro deschis la Banca Transilvania;  
- Anexa 1 - acordul semnat şi ştampilat de către cele trei părţi cu indicarea cât mai 
exactă a perioadei de efectuare a mobilităţii (cel puţin lună, an şi semestru); la interviu 
se admit şi copii ale acestor documente, urmând ca ulterior, în cel mai scurt timp, 
documentele originale să fie predate la Departamentul de Relaţii Internaţionale pentru 
completarea dosarelor de candidatură ale persoanei selectate.. 

 
Criterii preliminare de eligibilitate pentru mobilităţile de predare şi de pregătire ale 

cadrelor didactice:  
� Candidatul trebuie să fie cadru didactic titular sau asociat al Facultăţii de Inginerie 

Electrică şi Tehnologia Informaţiei, sau să facă parte din personalul didactic auxiliar şi 
nedidactic al Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei.; 

� Candidatul care solicită mobilitate trebuie să posede cunoştinţe bune de comunicare în 
limba ţării în care doreşte să se deplaseze sau într-o limbă de circulaţie internaţională. 

� Domeniul mobilităţii pentru care candidatul aplică trebuie să conţină discipline pe care 
acesta este titular sau le predă ca asociat, respectiv să conţină activităţi specifice 
postului, în cazul cadrelor didactic-auxiliar şi nedidactic. 

 
Regulamentul privind implementarea programului Erasmus+ se găseşte la adresa 

https://www.uoradea.ro/Reglementari+interne+ale+UO . 
 

http://www.uoradea.ro/
http://ieti.uoradea.ro/


Rezultatele selecţiei vor fi afişate la avizierul decanatului Facultăţii de Inginerie 
Electrică şi Tehnologia Informaţiei, clădirea I, parter, sala I-004, joi, 17 martie 2022, ora 
1600. Contestaţiile se pot depune la secretariatul facultăţii până vineri, 18 martie 2022, 
ora 1600. 
 
 
Oradea, 23.02.2023 

Decan   
Prof.univ.dr.habil. Ioan Mircea GORDAN 

 
 
 
 
 

preşedinte comisie de selecţie pentru fonduri pe anul 2020-2021, 
Conf. dr. Liviu MOLDOVAN 

 


