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REGULAMENT 
privind organizarea mobilităţilor pentru studii şi 
plasamente pentru studenţii Erasmus Outgoing 

în cadrul Programului Învăţare 
pe Tot Parcursul Vieţii 

 
 
1. SCOP ŞI OBIECTIVE 
Prezentul regulament are ca scop stabilirea metodologiei generale în vederea derulării 
deplasărilor studenţilor Erasmus outgoing la universităţile partenere din Uniunea Europeană 
şi are ca obiectiv respectarea cu stricteţe a normelor stabilite prin Charta Erasmus şi a celor 
prevăzute în regulamentele de funcţionare a USAMV Iaşi. 
 
2. DOMENIU DE APLICARE 
Regulamentul se aplică pentru deplasarea studenţilor Erasmus din cadrul Universităţii de 
Şţinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi care urmează să 
efectueze stagii de studii la universităţile partenere din Uniunea Europeană. 
 
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

3.1. Legea învăţământului nr. 1/2011  
3.2. Hotărârea de Guvern nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale 

personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter 
temporar (cu modificările şi completările ulterioare) 

3.3. Carta Erasmus 67932-IC-1-2007-1-RO-ERASMUS-EUCX-1 –RO IASI03 
3.4. Contractul instituţional financiar Erasmus încheiat anual între Universitatea De 

Ştiinţe Agricle şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi  şi  Agenţia 
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul  Educaţiei şi Formării 
Profesionale (ANPCDEFP) Bucureşti 



 2

3.5. Procedura privind eliberarea Dispoziţiei Rectorului pentru deplasările în străinătate 
în interes profesional.  

 
4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 
 USAMV IAŞI  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
    "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi 
 PRIAS  Prorectorat Relaţii Internaţionale şi Activităţi Studenţeşti 
 BRI / BPC / BE Biroul de Relaţii Internaţionale / Biroul de Programe 
    Comunitare / Biroul Erasmus 
 A.N.P.C.D.E.F.P. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul  
    Educaţiei şi Formării Profesionale 
 LA   Learning Agreement 
 TA   Training Agreement 
 UE   Uniunea Europeană 
 GSE   Ghidul Studentului Erasmus 
 EISG   Erasmus International Student Guide 
 
5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 
5.1. Componenţa Biroului Erasmus: Coordonatorul instituţional, secretarul BE, 
responsabilul financiar, responsabilii pe facultăţi. Biroul Erasmus face parte din Biroul de 
Programe Comunitare. 
5.2. Consideraţii Generale 
Art. 1. La sfârşitul lunii mai din anul universitar în curs se semnează contractul de finanţare cu 
A.N.P.C.D.E.F.P. pentru anul universitar care urmează. În conformitate cu contractul semnat 
de USAMV Iaşi cu A.N.P.C.D.E.F.P. agenţia virează USAMV Iaşi doar 80% din fondurile 
alocate fiecărei secţiuni din programul ERASMUS, urmând ca diferenţa de 20% să fie virată 
după ce USAMV Iaşi trimite ANCPDEFP raportul intermediar din luna februarie a anului 
următor. 
Art. 2. După semnarea contractului cu A.N.P.C.D.E.F.P. , la nivelul BE, sunt  repartizate 
fondurile structurilor participante la program în funcţie de realizările  din anul precedent. 
Art.  3.  Fondurile neconsumate până la data de 15 Ianuarie a anului universitar în curs vor fi 
redistribuite către candidaţii aflaţi pe lista de rezerve. Această redistribuire se va face ţinându-
se cont de ordinea în care au fost făcute solicitările. 
5.3. Atribuţiile structurilor participante la program – PRIAS, BRI / BPC şi BE. 
Art.1. În luna aprilie a fiecărui an universitar Biroul Erasmus (BE) va organiza un seminar 
pentru prezentarea programului Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii – ERASMUS, la care vor fi 
invitaţi să participe cât mai mulţi studenţi. La facultăţile participante în program se vor distribui 
afişe şi fluturaşi pentru promovarea programului Erasmus. De asemenea informaţiile vor 
apare pe site-ul USAMV.  
Art.2. (1) După seminarul meţionat, coordonatorii Erasmus pe facultăţi organizează o 
întâlnire cu studenţii candidaţi la granturi Erasmus, în care se prezintă în detaliu programul 
Erasmus, condiţiile de desfăşurare, obligaţiile studenţilor şi informaţii privind universităţile 
partenere. A se vedea Ghidul Studentului Erasmus (GSE) 

          (2) După această etapă preliminară coordonatorii Erasmus pe facultăţi 
organizează selecţia studenţilor:  

a) anunţarea competiţiei şi a termenului limită pentru depunerea dosarelor;  
b) componenţa dosarelor de concurs (vezi GSE): 
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• cerere înscriere concurs selecţie 

• fişa de eligibilitate 

• curriculum vitae,  

• scrisoare de intenţie,  

• adeverinţă de student  

• certificat de competenţe lingvistice;  
c) anunţarea datei la care va avea loc selecţia cu cel puţin o lună înaintea datei de 

selecţie se face public, pe pagina WEB a Biroului Erasmus.  Selecţia studenţilor este făcută 
de Comisiile de Selecţie propuse de facultăţi şi aprobate de Consiliul de administraţie al 
USAMV Iaşi.  

Comisiile sunt alcătuite din trei sau mai mulţi membri. Pe parcursul selecţiei se ţine cont 
de criteriile de selecţie transmise de A.N.P.C.D.E.F.P., însă comisia mai poate adăuga şi  
criterii specifice dacă se consideră necesar. Criteriile sunt afişate pe pagina WEB a 
programului Erasmus, cu cel puţin două luni înainte de selecţia candidaţilor. 

Competiţia pentru selecţie se desfăşoară public la o locaţie care este anunţată simultan 
cu anunţul competiţiei. 

După finalizarea selecţiei, coordonatorii Erasmus pe facultăţi trimit la Biroul Erasmus 
următoarele documente: 

• procesul verbal întocmit în urma selecţiei,  

• tabelul cu studenţii selecţionaţi, + rezerve  

• dosarele studenţilor selecţionaţi + rezerve.      
(3) Participanţii la programul Erasmus: coordonatorul instituţional, secretarul BE,  

coordonatori Erasmus pe facultăţi, membrii comisiilor de selecţie şi de echivalare, personalul 
BPC/BRI şi Serviciul Contabilitate vor semna o declaraţie de conflict de interese. Aceste 
declaraţii vor fi depuse la BE in termen de o lună de la intrarea în funcţie (începutul 
mandatului).  
Art.3. Situaţia primită de la facultăţi este centralizată la BE. Coordonatorul Erasmus se ocupă 
de:  

a) afişarea rezultatelor selecţiei la avizierul BE şi pe pagina web a BE; 
b) organizarea unei prime întâlniri de lucru cu studenţii Erasmus outgoing care vor pleca 

în străinătate în anul academic următor, ţinându-se cont de calendarul anului universitar. 
Art.4. La începutul anului universitar, coordonatorul instituţional Erasmus împreună cu 
personalul BE demarează pregătirea deplasării studenţilor în străinătate după cum urmează: 

3.1. După ce se semnează contractul cu ANPCDEFP şi se finalizează selecţia, se 
distribuie granturile Erasmus facultăţilor – lista va fi prezentată în Consiliul de administraţie de 
către coordonatorul instituţional. Repartizarea fondurilor Erasmus pe facultăţi se face ţinându-
se cont de numărul de studenţi trimişi cu un an înainte şi de sumele primite în anul academic 
precedent, urmărindu-se un echilibru şi ţinându-se cont de faptul că apar (sau dispar) acorduri 
noi în program  sau au loc eventuale reorganizări de departamente.  După ce repartizarea 
fondurilor Erasmus pe facultăţi este aprobată de Consiliul de administraţie, lista este afişată 
pe pagina de internet a BE şi transmisă coordonatorilor Erasmus pe facultăţi. 

3.2. Responsabilităţi ale facultăţilor:  
- În contractul de studii (Learning Agreement) facultatea va preciza, înainte de plecarea 

studentului în străinătate, pe lângă lista cursurilor şi modalitatea de recunoaştere a 
notelor. 
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- Facultăţile vor respecta principiul de recunoaştere conform căruia, la toate cursurile de 
la USAMV Iaşi pentru care se recunosc credite de la universitatea parteneră, se vor 
recunoaşte notele obţinute. 

- Planurile de Învăţământ (Learning Agreement) ale studenţilor Erasmus outgoing vor fi 
aprobate de către Consiliile Profesorale ale  Facultăţilor de care apartin studentii 
respectivi. La propunerea comisiei de echivalare, titularii de discipline vor indica în fişa 
disciplinei denumiri (titluri) de cursuri echivalente sau cu grad mare de similitudine 
(>50%) de la alte universităţi din primele 1000 din lume. Facultăţile vor elabora 
regulamente/proceduri proprii de echivalare a disciplinelor de specializare de la 
facultăţile gazdă care nu se regăsesc identic în planul propriu de învăţământ. De 
regulă, disciplinele al căror titlu diferă la universitatea gazdă faţă de USAMV Iaşi dar al 
căror conţinut are grad mare de similaritate (›80%), se vor echivala ca atare. Aceste 
regulamente/proceduri trebuie aprobate de Consiliul de administraţie al universităţii. 

3.3. În efectuarea selecţiei studenţilor pentru mobilităţi, facultăţile vor ţine cont de 
recomandările ANPCDEFP, la care pot adauga criterii aprobate în Consiliul Facultatii, de 
preferinţă criterii cuantificabile, precum mediile la disciplinele fundamentale şi la disciplinele 
de specializare, nivelul de cunoaştere al  limbii în care va fi efectuat stagiul.  

3.3.1. Facultăţile vor evita favorizarea (segregarea) între direcţii de specializare sau 
discipline în planificarea schimburilor internaţionale. 

3.3.2. Facultăţile vor asigura o repartizare echitabilă între numărul de mobilităţi oferite la 
diverse niveluri de învăţământ (licenţă, masterat, doctorat), între specializări (la toate nivelele) 
şi pe ani de studii (dacă este cazul).  

3.3.3. În alocarea granturilor Erasmus, facultăţile vor ţine cont de ţara de destinaţie şi de 
durata stagiului; se vor îngriji ca granturile să fie alocate în mod echitabil. 

3.3.4. La nivelul fiecărei facultăţi participante la program, studenţii beneficiari de granturi 
Erasmus vor fi scutiţi de plata taxelor legate de întocmirea dosarului ERASMUS. 

3.4. Până la mijlocul lunii noiembrie a anului universitar în curs, coordonatorii 
Erasmus pe facultăţi vor trimite BE tabelele nominale cu fondurile repartizate pe fiecare 
student, precum şi listele cu rezerve. 
Art.5. În a doua jumătate a lunii noiembrie, BE va organiza o întâlnire cu beneficiarii de 
granturi Erasmus, la care participă, pe lângă studenţi, coordonatorii Erasmus pe facultăţi, 
personalul din secretariatul BE care se ocupă de aspectele de ordin administrativ ale 
programului şi reprezentanţii băncii agreate de universitate (în prezent grantul studenţilor 
Erasmus este virat pe carduri), precum şi alte persoane/ organizaţii din afara universităţii şi 
care au legătura cu programul Erasmus - GSE.  
Art.6. (1) Cu cel puţin o lună înainte de plecarea efectivă şi după ce a primit invitaţia de la 
instituţia gazdă, studentul Erasmus se prezintă la BE în vederea emiterii documentelor 
necesare deplasării. (Vezi GSE). 
Art.7. Anterior plecării, studentul trebuie să semneze cu universitatea următoarele  contracte 
(vezi GSE): 
(1) Pentru stagii de studii (SMS), un contract de studii, Learning Agreement  în care sunt 
trecute universitatea gazdă, denumirile disciplinelor pe care le va urma în străinătate. şi 
numărul de credite pe care studentul trebuie să le obţină pe parcursul şederii în străinătate. 
(2) Toate mobilităţile ERASMUS se desfaşoară, din punct de vedere didactic, pe baza 
contractului de studii (Learning Agreement). 
(3) În contractul de studii se consemnează cursurile/ activităţile didactice pe care studentul se 
obligă să le urmeze şi promoveze, universitatea gazdă se angajează să le ofere studentului, 
iar universitatea noastră se obligă să le recunoască la întoarcerea studentului. 
(4) Contractul de studii se semnează de către student, Coordonatorul instituţional Erasmus şi 
reprezentantul autorizat al facultăţii / persoana de contact. Din punct de vedere didactic, 
Learning Agreement are valoare de contract. 
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(5) Eventualele modificari la contractul de studii se pot face doar în primele două săptămâni 
de şedere la partener, cu obligativitatea semnării imediate a modificărilor de către toate cele 
trei părţi. 
(6) La revenirea în USAMV Iaşi, studentului i se vor recunoaşte automat toate creditele 
obţinute la Universitatea parteneră, conform listei de discipline din contractul de studii. 
(7) Rezolvarea eventualelor situaţii neclare se va face de către o comisie (3-4 persoane) din 
care va face parte şi coordonatorul instituţional Erasmus. Comisia va fi aceeaşi pentru toţi 
studenţii facultăţii. 
(8) Echivalarea notelor se va face astfel: 

a) dacă există distribuţia notelor la disciplina respectivă în Universitatea parteneră, 
echivalarea se va face prin suprapunerea acelei distribuţii peste distribuţia notării din 
facultate. 

b) În caz că se cunoaşte locul ocupat de student în ierarhia studenţilor promovaţi la 
disciplina respectivă la Universitatea parteneră, echivalarea notei se va face pe baza acestei 
informatii; 

c) În toate celelalte cazuri, echivalarea se va face de către comisia sus-menţionată. 
În lipsa unei distribuţii de referinţă, echivalarea se va face folosind distribuţia notelor ECTS:  

10 – primii 10 % 
9 – urmatorii 25 % 
8 – urmatorii 30 % 
7 – urmatorii 25 % 
6,5 – urmatorii 10 %  

La semnarea acordurilor, notele ECTS sunt solicitate de la Universitatea parteneră. 
(2) Pentru stagii de plasamente (SMP), un contract de plasament, Training Agreement, 
(TA), în care se vor trece:  firma sau universitatea gazdă unde se va derula stagiul, durata 
stagiului şi planul de lucru. TA este semnat de către decan, persoana de contact / tutore şi 
coordonatorul instituţional Erasmus. 
(3) Un contract financiar, pentru semnarea căruia are nevoie de un garant. Studentul 
completează contractul cu datele sale şi ale garantului, precum şi cu date referitoare la 
perioada de derulare a stagiului, locul efectuării stagiului şi cuantumul total al grantului, dupa 
care îl aduce la BE pentru o eventuală verificare, pentru tipărire şi pentru a fi semnat. La 
contract, studentul trebuie să anexeze o copie după buletinul/ cartea de identitate a garantului 
şi adeverinţă de salariat cu specificarea salariului (dacă garantul este salariat) sau un cupon 
de pensie (dacă garantul este pensionar). 
Art.8. În conformitate cu legislaţia în vigoare, cu cel puţin 10 zile înainte de plecare, studentul 
va depune la Serviciul Contabilitate documentele necesare pentru a i se transfera grantul în 
contul deschis la banca agreată de universitate, precum şi datele contului bancar (număr cont 
şi cod IBAN). Toate modificările aduse ulterior documentelor iniţiale (contractul financiar şi 
Dispoziţia Rectorului) vor fi făcute prin intermediul Actelor Adiţionale: act adiţional pentru 
schimbarea datelor de derularea stagiului, act adiţional pentru majorarea sumei alocată iniţial, 
act adiţional pentru diminuarea sumei alocată iniţial, sau alte situaţii care pot apărea. 
Art.9. În termen de două săptămâni după ce ajung în ţara de destinaţie şi în conformitate cu 
prevederile contractului financiar, studenţii au obligaţia de a trimite un mesaj e-mail către BE 
şi/sau persoana de contact din USAMV, în care vor comunica atât adresa de e-mail cât şi cea 
poştală, pentru a putea fi contactaţi dacă este nevoie.  
Art.10. (1) La revenirea în ţară, studentul Erasmus va prezenta la BE următoarele 
documente în vederea echivalării/recunoaşterii/validării stagiului efectuat:  
A. Pentru studenţii care au fost la studii: Learning Agreement, Transcript of Records  şi 
Certificate of Attendance,  după cum urmează:  
a) pentru studenţii care au urmat cursuri: 
1. Certificate of Attendance – sau echivalentul eliberat de universitatea gazdă; 
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2. Foaie matricolă (Transcript of records) eliberată de universitatea gazdă, în care vor fi 
trecute disciplinele urmate, numărul de credite şi notele obţinute; 
3. Facultativ, scrisoare de apreciere în plic închis, din partea tutorelui sau responsabilului 
Erasmus care a coordonat activitatea studentului Erasmus outgoing. 
b) pentru studenţii care au elaborat un proiect de studiu echivalabil cu un proiect de an la 
care se primeşte notă la USAMV Iaşi: 
1. Foaie matricolă (Transcript of records) sau un document echivalent în care vor fi trecute 
atât nota cât şi numărul de credite; 
2. Certificate of Attendance, sau echivalentul eliberat de universitatea gazdă; 
3. Facultativ, scrisoare de apreciere în plic închis, din partea tutorelui sau responsabilului 
Erasmus care a coordonat activitatea studentului Erasmus outgoing.  
c) pentru studenţii care au elaborat un proiect de studii în vederea proiectului de licenţă: 
1. Foaie matricolă (Transcript of records) sau un document echivalent în care va fi precizat 
numărul de credite; 
2. Certificate of Attendance – A se vedea Anexa nr. 13, sau echivalentul eliberat de 
universitatea gazdă; 
3. Facultativ, scrisoare de apreciere în plic închis, din partea tutorelui sau responsabilului 
Erasmus care a coordonat activitatea studentului Erasmus outgoing.  
Declaraţie pe propria răspundere privind eventuala folosire de fonduri din alte surse 
(cofinanţare) şi a evitării dublei finanţări.  
B. Pentru studenţii care au efectuat plasamente: Acordul de formare profesională „Training 
Agreement” semnat de către beneficiar, de coordonatorul instituţional de la universitatea de 
origine şi de cel de la instituţia gazdă, Certificate of Attendance sau echivalentul eliberat de 
universitatea gazdă sau de  organizaţia gazdă la finalul plasamentului, Raport scris asupra 
activităţii desfăşurate pe perioada de plasament (întocmit de către beneficiar), Declaraţie pe 
propria răspundere privind eventuala folosire de fonduri din alte surse (cofinanţare) şi a 
evitării dublei finanţări. 
(2) În vederea efectuării decontului financiar, studentul va depune documentele de călătorie, 
precum şi copii după Certificate of Attendance corespunzător, la serviciul de contabilitate. 
Art. 11. Recunoaşterea/echivalarea stagiilor Erasmus efectuate la universităţile 
partenere din Uniunea Europeană.  După revenirea la universitate a studentului Erasmus 
outgoing sau până la sfârşitul anului universitar în curs, facultatea de unde provine studentul 
Erasmus outgoing va completa, pe baza situaţiilor şcolare aduse de student din străinătate, 
“Fişa de echivalare / recunoaştere a stagiului Erasmus”. Fişa în original va fi păstrată, 
împreună cu documentele în baza cărora a fost emisă, la dosarul studentului din secretariatul 
facultăţii. O copie va fi trimisă BE, pentru a fi păstrată la dosarul studentului Erasmus 
outgoing. 
Art. 12. În prima decadă a lunii februarie din anul universitar în curs, Prorectorul pentru 
Relaţii Internaţionale şi Activităţi Studenţeşti va prezenta şi supune aprobării un raport 
intermediar Consiliului de administraţie. Ulterior,  BE va trimite acest raport intermediar la 
ANPCDEFP. 
Art. 13. (1) Raportul final va fi prezentat şi supus aprobării Consiliului de Administraţie de 
către Prorectorul pentru Relaţii Internaţionale şi Activităţi Studenţeşti. 
(2) Până pe data de 30 septembrie a anului în curs (dată la care se consideră încheiat anul 
universitar Erasmus), coordonatorul instituţional Erasmus, prin BE va trimite raportul final la 
ANPCDEFP. În cazul în care sunt studenţi care termină stagiul abia la sfârşitul lunii 
septembrie, un alt raport final va fi trimis la ANPCDEFP până pe data de 15 octombrie din 
anul respectiv.  
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Art. 14. Prevederile prezentului regulament bazate pe reglementari ale ANPCDEFP se 
modifica de drept, conform cu reglementarile in vigoare, atunci cand ANPCDEFP transmite 
noi reglementari. 
 
 
 
 
        6. RESPONSABILITĂŢI 

 
6.1. Senatul universităţii: 
− aprobă regulamentul. 
6.2. Rectorul universităţii: 
− impune aplicarea regulamentului; 
− alocă resurse pentru desfăşurarea procesului şi aplicarea regulamentului. 
6.3. Responsabilul de proces – Prorectoratul cu Relaţiile Internaţionale şi 
Activităţi Studenţeşti 
− elaborează şi propune modificări ale regulamentului; 
− monitorizează aplicarea regulamentului. 
6.4. Responsabilul la nivelul BRIIU 
− aplică regulamentul. 
6.5. Coordonatorul instituţional Erasmus şi responsabilii Erasmus pe facultăţi 
− aplică regulamentul. 
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8.  ANEXE 
 
 
 
 

Anexa nr. 1 
 
 
 
 
 
 

Condiţii de eligibilitate şi selecţie pentru studenţii ERASMUS 
 

Condiţii de eligibilitate 
• Să aibă cetăţenie română; 
• Să fie student la o instituţie de învăţământ superior – student, masterand, doctorand; 
• Să fie absolvent cel puţin al primului an de studii pentru SMS, nu şi pentru SMP; 
• Să nu fi beneficiat de un alt stagiu ERASMUS de acelaşi tip; 
• Să promoveze un test de limbă străină. 

Condiţii de selecţie 
• Să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior; 
• Să prezinte o scrisoare de motivaţie; 
• Să prezinte un curriculum vitae; 
• Să prezinte un atestat de limbă străină. 
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Anexa nr. 2 
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Anexa nr. 3 
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Anexa nr. 4 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LIPSA CONFLICTULUI DE INTERESE 
 
 
 
 

Subsemnatul____________________________________, în calitate de 

________________________în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, cu sediul în Aleea Mihail 

Sadoveanu  nr. 3, cod poştal 700490, declar că nu am în prezent conflicte de 

interese şi că mă angajez ca pe parcursul derulării proiectului LLP/ERASMUS 

să evit conflictele de interese în toate fazele de desfăşurare a proiectului. În 

cazul apariţiei unui conflict de interese, voi aduce la cunoştinţa conducerii 

universităţii acest fapt în cel mai scurt timp posibil. 

Am luat la cunoştinţă de prevederile Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 titlul 

IV, cap. I, cap. II, secţiunea 4 şi Legii nr. 447 din 8 noiembrie 2004 art. 4, pnctele 

c, d şi e privind conflictul de interese. 

 

 

Data,                                                                          Semnătura, 
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Anexa nr. 15 
 

 
 



 38

 



 39

 
 



 40

 



 41
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