
1 

 

 
 
PROGRAM ERASMUS PLUS 2022-2023 (sem. II) 
SELECŢIE CADRE DIDACTICE - Facultatea de Drept 
- mobilități către state terțe (non-UE): Facultatea de Drept a Universității de Stat 
din Republica Moldova  
 
Universitatea din București anunță lansarea selecției pentru mobilități de predare în 
cadrul Programului ERASMUS Plus, în semestrul II al anului universitar 2022-2023: 
 
Condiţiile de selecţie: 
1. Calitatea de personal didactic la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, 

angajat cu contract de muncă la Universitatea din București pentru activități de 
predare 

 
Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente: 
1. Curriculum Vitae în limba engleză sau în limba franceză, format EUROPASS 

(incluzând adresa email, număr de telefon, grad didactic, vechime în învăţământ, 
precum şi menţiunea dacă cadrul didactic a mai participat la activități în cadrul 
programului ERASMUS sau ERASMUS PLUS) 

2. Prezentarea unui plan de predare provizoriu pentru stagiul de mobilitate 
 

Dosarele se vor depune în format electronic, la adresa de mail: 
mihaela.rusu@drept.unibuc.ro, până la data de 26 februarie 2023 inclusiv. Primirea 
dosarului va fi confirmată printr-un scurt mesaj e-mail. Dacă în termen de o zi lucrătoare 
de la transmiterea dosarului nu s-a primit mesajul de confirmare, vă rugăm să informați 
despre acest lucru la adresa: daniela-anca.deteseanu@drept.unibuc.ro. 
 
Evaluarea dosarelor va avea loc la data de 28 februarie 2023. Potrivit procedurii 
comunicate de Biroul Erasmus Plus al UB, rezultatele selecției vor fi supuse unei validări 
prealabile de către această structură, urmând ca ulterior să fie afișată lista cu rezultatele 
selecției, unde va fi precizat și termenul de formulare și data soluționării eventualelor 
contestații.  
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Criteriile de evaluare: 
• Curriculum vitae (în limba engleză sau în limba franceză, format EUROPASS). 
• Plan de predare. 
• Participare anterioară în Programul ERASMUS. 
 
Precizări: 
Facultatea de Drept are alocată 1 mobilitate. 
Finalizarea mobilităților este posibilă până la data de 31 iulie 2023. 
Întrucât numărul de locuri este extrem de limitat, vom putea indica și cadrele didactice 
care să figureze drept rezerve, acestea putând efectua mobilitatea în ipoteza 
redistribuirii mobilităților la nivelul Universității din București. 
Număr de zile alocate mobilității: 7 
Se va aloca o finanțare de 180 EUR/zi de mobilitate, rezultând un sprijin individual total 
de 1.260 EUR și cheltuieli de transport: 180 EUR. Total general: 1.440 EUR 
 
 
Facultatea de Drept,        01.02.2023 
Responsabil ErasmusPlus          
Mobilităţi cadre didactice 
Lect. univ. Daniela-Anca Deteșeanu 
 
 

 

 

 

 


