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PROGRAM ERASMUS PLUS 2021-2022 (sem. II) 
SELECŢIE CADRE DIDACTICE - Facultatea de Drept 
 
 
Universitatea din București anunță lansarea selecției pentru mobilități de predare în 
cadrul Programului ERASMUS Plus, în semestrul II al anului universitar 2021-2022: 
 
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 
3. Carte de identitate – copie simplă  
4. Destinaţia (facultatea/universitatea) 
5. Perioada estimată a plecării (luna plecării) 

 
Dosarele se vor depune în format electronic, la adresa de mail: 
daniela-anca.deteseanu@drept.unibuc.ro și mihaela.rusu@drept.unibuc.ro, până la 
data de 7 martie 2022 inclusiv (ora 16.00).  
 
Evaluarea dosarelor va avea loc la data de 8 martie 2022. 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 vom preciza termenul de formulare și data soluționării eventualelor 
contestații.  

mailto:daniela-anca.deteseanu@drept.unibuc.ro
mailto:mihaela.rusu@drept.unibuc.ro


2 

 

 
 
Criteriile de evaluare: 
• Curriculum vitae (în limba engleză sau în limba franceză, format EUROPASS). 
• Plan de predare. 
• Participare anterioară în Programul ERASMUS (vor avea prioritate cadrele 
didactice care nu au mai beneficiat de mobilităţi Erasmus). 
 
Precizări: 
Facultatea de Drept are alocate 3 mobilităţi. 
Finalizarea mobilităților este posibilă până la data de 31 mai 2022. 
 
Condiţii financiare: 
 
• Stagiul de predare va fi finanţat din fonduri ERASMUS pentru un număr de maxim 5 
zile de activitate de predare (minim 8 ore de predare) şi maxim 2 zile pentru 
transportul internațional (o zi înainte de începerea activității de predare și o zi după 
ultima zi de predare). Minimul de perioadă finanțată este de 2 zile consecutive de 
predare (și 2 zile pentru transportul internațional). 
• În tabelul mai jos găsiţi baremul zilnic pentru subzistenţă („per diem”) pentru 
fiecare ţară de destinaţie: 

 
Ţara gazdă Suma pe zi în EURO 
Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Norvegia, Suedia 180 
Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Franța, Italia, 
Olanda, Portugalia, Spania 

160 

Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, 
Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, 
Ungaria, Turcia 

140 

 
• Sumele forfetare acordate pentru transportul internaţional, conform distanţei 
până în oraşul universităţii gazdă sunt: 
 - Distanțe între 10 și 99 km – 20 Euro/pers. 

- Distanţe între 100 şi 499 km – 180 Euro/pers. 
- Distanţe între 500 şi 1999 km – 275 Euro/pers. 
- Distanţe între 2000 şi 2999 km – 360 Euro/pers. 
- Distanţe între 3000 şi 3999 km – 530 Euro/pers. 
- Distanţe între 4000 şi 7999 km – 820 Euro/pers. 
- 800 km sau mai mult – 1.500 Euro/pers. 
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• Nu se poate finanţa prin programul Erasmus o deplasare într-o instituţie cu care 
Facultatea de Drept nu are acord de mobilitate pentru cadre didactice.  
• Lista destinațiilor disponibile pentru Facultatea de Drept, precum și anunțul general 
al selecției, pot fi consultate aici: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Jow78pezvnIgK-
PVJZE6ezcGiQshTO5m?usp=sharing. 
• Fiecare candidat trebuie să identifice în prealabil o universitate/facultate care 
să confirme (este suficient un email) primirea sa în vederea efectuării orelor de 
predare la disciplina aleasă. 
 
ATENȚIE: 
Selecția pentru mobilități de predare Erasmus Plus pentru anul academic 2022-
2023 va fi lansată ulterior finalizării acestei selecții (perioada estimativă: aprilie-
mai 2022). 
 
Facultatea de Drept,       23.02.2022 
Responsabil ErasmusPlus          
Mobilităţi cadre didactice 
Daniela-Anca Deteșeanu 
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