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1. SCOP 
Organizarea şi desfăşurarea mobilităţilor studenţeşti în cadrul Universităţii din Petrosani au la bază 
principiile enunţate în Carta Universitară Europeană şi recomandările Agenţiei Naţionale pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (denumită în continuare 
ANPCDEFP) privind organizarea mobilităţilor în cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul 
vieţii (Lifelong Learning Programme - LLP), finanţat de Uniunea Europeană. 
 
2. DOMENIU 
Prezenta procedură se aplică în cadrul Universităţii din Petroşani  
 
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  
Conf. SR EN ISO 9001:2008 – SMC – Cerinţe; 
Legea învăţământului nr. 84 /1995, republicată, cu modificările ulterioare; 
Legea învăţământului nr. 1 /2011;  
Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 
HG 1418/2006 privind metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor 
de performanţă a ARACIS; 

 HG 1.011/2001 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la distanţă şi a învăţământului cu     
 frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ superior; 
Regulament privind mobilitatea beneficiarilor programului sectorial ERASMUS 29.09.2009 
Carta universitara ERASMUS extinsa nr. 82442-IC-1-2007-1-RO-ERASMUS-EUCX-1 
 
4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 
Terminologia utilizată în prezentul document este în conformitate cu definiţiile din documentele de 
referinţă; 
Grant ERASMUS – valoarea în euro stabilită in limitele min/max impuse de contractul dintre 
Universitatea din Petrosani si ANPCDEFP;            
RMC – Reprezentantul managementului pentru calitate; 
UPET – Universitatea din Petrosani; 
ARACIS – Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior; 
CEAC – Comisia de Evaluarea si Asigurarea Calitatii. 
 
5. RESPONSABILITĂŢI 
Programul ERASMUS poate funcţiona în bune condiţii numai cu participarea activa si concertata a 

tuturor factorilor implicaţi:  Agenţia Naţionala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei si 
Formarii Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P., Departamentul ERASMUS), Rectorat (coordonatorul 
instituţional, Centrul de Programe LLP Erasmus, Serviciul Contabilitate); Facultăţi (decani, 
secretariatele facultăţilor, şefi de departamente, cadre didactice, studenţi). 

Managementul Programului ERASMUS se realizează în spiritul autonomiei universităţilor si 
respectiv facultăţilor, care decid asupra propriilor modalităţi de lucru si al propriului calendar de 
pregătire a candidaturilor si desfăşurare a activităţilor specifice. 

În acest context, gradul de responsabilitate a conducerii universităţii, a facultăţilor si a Centrului de 
Programe LLP Erasmus este foarte mare. 

Activităţile concrete de care depinde reuşita programului trebuie eşalonate în mod judicios pe tot 
parcursul anului. La nivelul universităţii, managementul Programului ERASMUS se asigura de către 
Centrul de Programe LLP Erasmus. Anumite decizii se iau în şedinţele comune cu colaboratorii 
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ERASMUS din facultăţi, organizate periodic de coordonatorul instituţional si Centrul de Programe LLP 
Erasmus. 
 

6. CONŢINUT 
 Aceasta mãsurã de sprijin se referã la organizarea urmãtoarelor mobilitãţi: 

  Mobilitãţi studenţești pentru studii 

  Mobilitãţi studenţești pentru plasament 

  Mobilitãţi de personal – Misiuni de predare 

  Mobilitãţi de personal – Formarea personalului 

 Organizarea mobilitatilor studentilor si personalului institutiilor de învatamant superior se refera 
la crearea unor conditii optime, prin asigurarea unui sprijin de calitate, în vederea realizarii unei perioade 
de studiu, de formare sau de predare în institutii de învatamant superior sau întreprinderi din alte tari 
participante. Institutia de învatamant superior primeste un grant OM pentru cheltuielile de management, 
valoarea acestuia depinzand de numarul de mobilitati efectuate în strainatate si de numarul de vizite 
efectuate de personalul din întreprinderi care vine în misiuni de predare. 
 Organizarea de mobilitãţi mai poate include urmãtoarea listă de activitãţi (care nu este 
exhaustivã): 

  Selecţia studenţilor și a personalului care urmeazã sã participe la mobilitãţi; 

  Pregatirea lingvistica a studentilor si a personalului care participa la mobilitati; 

  Oferirea de informatii si sprijin studentilor si personalului care efectueaza mobilitati (de ex. 
prezentarea universitatii/organizatiei gazda, servicii de primire, consiliere academica pentru 
studenti, asistenta cu privire la aspecte concrete cum ar fi cazare, asigurari sociale, permise de 
rezidenta, activitati de tutorat/mentorat pentru studentii straini); 

 Acorduri academice si organizatorice cu institutiile partenere (de ex. pentru studenti, 
recunoasterea perioadei de studii în strainatate; pentru profesori, includerea cursurilor predate în 
programa universitatii gazda; acorduri privind evaluarea studentilor si a cursurilor etc.. Toate 
acestea pot implica vizite la institutiile partenere detinatoare ale unei Carte universitare 
Erasmus); 

 Vizite la institutii partenere potentiale, detinatoare ale Cartei universitare Erasmus, pentru a 
negocia si încheia acorduri interinstitutionale   

 Dezvoltarea si utilizarea Sistemului european de transfer al creditelor (ECTS) si a Suplimentului 
la diploma; 

 Asigurarea ca exista prevederi în contractele cu studentii în ceea ce priveste programul lor de 
studiu/plasament si orice alte forme de evaluare (contracte de studiu, contracte de formare); 

 Activitati privind monitorizarea studentilor plecati în mobilitate, inclusiv vizite la institutiile sau 
organizatiile partenere; 

 Obtinerea de feedback de la studentii si cadrele didactice revenite din mobilitate. Asigurarea 
transparentei acestor informatii pentru studentii si cadrele didactice interesati sa plece în 
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mobilitate (implicarea asociatiilor studentesti locale sau selectarea de studenti care sa ofere 
informatii si consiliere studentilor care vor pleca în mobilitate, precum si studentilor straini); 

 Demersuri specifice pentru asigurarea calitatii plasamentelor studentesti în întreprinderi. 

 Oferirea de informatii si materiale publicitare cu privire la programul Erasmus (mobilitatile 
studentilor, cadrelor didactice si personalului administrativ). 

  
  Grantul OM este o contribuţie la costurile apãrute ca urmare a organizãrii mobilitãţilor (mai 
puţin cele care acoperã asigurarea medicalã a studenţilor). Aceste costuri pot fi ocazionate de activitãţi și 
achiziţii diverse din care cele mai frecvente sunt prezentate mai jos, enumerarea acestora nefiind 
exhaustivã: 
 

- Cheltuieli de personal – venituri de naturã salarialã  ca urmare a activitãţilor desfãșurate în 
vederea pregãtirii și organizãrii selecţiei participanţilor la mobilitãţi; pregãtirii lingvistice a 
acestora, informãrii studenţilor și cadrelor didactice; monitorizãrii studenţilor plecaţi în 
mobilitate; dezvoltãrii și utilizãrii ECTS și DS; raportãrii cãtre AN. 

 
- Cheltuieli privind deplasãri transnaţionale – vizite în cadrul universitãţilor partenere în vederea 

dezvoltãrii acordurilor cademice și organizaţionale existente; vizite de monitorizare a studenţilor 
plecaţi în mobilitate; activitãţi privind asigurarea calitãtii plasamentelor studenţești. 

 
- Cheltuilei pentru buna desfãsurare a activitãtii Centrului de Programe LLP Erasmus – achiziţii 

materiale, biroticã, papetãrie, echipamente, materiale publicitare etc. 
 
  
 7. DISPOZIȚII FINALE 

Aprobarea modificării prezentei proceduri este de competența Senatului UPET. 
Prezenta revizie la procedură intră în vigoare din momentul aprobării în Senatul UPET. 
Verificarea modului în care se aplică prezenta procedură se realizează de către Senat. 
 
 
 
 
         DIRECTOR, 
        Sef lucr.dr.ing. Camelia BARBU 


