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REGULAMENTUL ŞCOLII NAŢIONALE DE STUDII POLITICE ŞI 
ADMINISTRATIVE PRIVIND SELECŢIA STUDENŢILOR PENTRU 

MOBILITĂŢILE ERASMUS + 
 
 
 

Organizarea şi desfăşurarea mobilităţilor ERASMUS+ în Şcoala Naţională de Studii 
Politice şi Administrative (SNSPA) au la bază principiile fundamentale enunţate în Carta 
Universitară Extinsă Erasmus+, prevederile Ghidului Programului ERASMUS+ al Comisiei 
Europene, precum şi recomandările Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) privind organizarea mobilităţilor. În 
cadrul SNSPA, selecţia pentru mobilitățile de studiu și de practică are loc la nivelul facultăţii 
care oferă mobilitatea. 

 
 

A. Procedura de stabilire a grantului Erasmus+ şi de realocare 
(suplimentare/diminuare) a fondurilor Erasmus+ 
 

Stabilirea grantului iniţial se face luând în considerare suma alocată prin contractul 
încheiat de SNSPA cu ANPCDEFP şi numărul total de luni rezultat în urma selecţiilor efectuate 
la nivelul tuturor facultăţilor din SNSPA, fiecărui student fiindu-i alocată același grant/lună, 
conform Ghidului Erasmus+. 

În cazul în care, în anul universitar respectiv, există solicitări pentru prelungiri de 
mobilitate sau sunt previzionate noi selecții, acestea sunt aduse în atenţia Biroului 
ERASMUS+, care, fie va solicita ANPCDEFP suplimentarea sumei alocate inițial, conform 
prevederilor Ghidului Programului ERASMUS+, fie va realoca alte sume prin transferuri de la 
un capitol bugetar la altul. Toți studenții care au fost selectați pentru o mobilitate Erasmus+ 
de semestru pot solicita prelungirea perioadei de mobilitate. 

Solicitările de prelungire a perioadei de mobilitate Erasmus+ de semestru, se depun 
la Biroul Erasmus+ al facultății online pe adresa de email menționată în secțiunea Contact a 
fiecărei facultăți de pe site-ul erasmus.snspa.ro,  în funcție de calendarul anunțat de fiecare 
coordonator. Pentru prelungire, studentul selectat va depune o cerere și SNSPA va solicita 
acordul universității partenere. 

Realocarea fondurilor se poate face doar pentru noi selecţii şi pentru prelungirea 
perioadelor de mobilitate Erasmus+. În funcție de aprobarea fondurilor solicitate de SNSPA, 
se va întocmi un act aditional între SNSPA și ANPCDEFP în vederea suplimentării/diminuării 
(dacă este cazul) fondurilor alocate inițial. 

În lunile februarie-martie ale fiecărui an se realizează la nivelul Biroului Erasmus+ o 
primă estimare a numărului de luni ce pot fi finanțate în anul universitar următor. Numărul 
mobilităților ce urmează a fi efectiv finanțate se anunță după selecția candidaților, dat fiind 
faptul că opțiunile acestora variază foarte mult de la an la an, perioada de mobilitate variază 
și ea de la 2/3 la 12 luni, în funcție de universitate, iar cuantumul grantului/lună este diferit 
în funcție de țara de destinație. 
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B. Cuantumul şi durata unei mobilităţi ERASMUS + de studiu 
(SMS)/plasament (SMP) 
 

Grantul Erasmus destinat mobilităților de studiu (SMS) şi de practică (SMP) nu 
intenţionează să acopere toate costurile mobilităţii, ci reprezintă numai o contribuţie la 
costul călătoriei şi al subzistenţei. 
 

La alocarea fondurilor către studenţi, SNSPA va avea în vedere valoarea granturilor  
stabilite prin prevederile Ghidului ERASMUS+, precum și deciziile ANPCDEFP, în funcţie de 
ţara de destinaţie şi de durată,  așa cum au fost stabilite de către Comisia Europeană, după 
cum urmează: 

 
KA 103 (mobilități în țările Programului) 
 
a) Alocare financiară studiu (SMS) 
- 520 euro/lună pentru Grupul 1, Țări ale Programului cu nivel de trai ridicat: Danemarca, 

Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Suedia și 
pentru Grupul 2, Țări ale Programului cu nivel de trai mediu: Austria, Belgia, Cipru, 
Franța, Germania, Grecia. Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania. 

- 470 euro/lună pentru Grupul 3, Țări ale Programului cu nivel de trai scăzut: Bulgaria, 
Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia,  Slovacia, Slovenia, 
Ungaria, Turcia.  

 
b) Alocare financiară practică (SMP) 
- 720 euro/lună pentru Grupul 1, Țări ale Programului cu nivel de trai ridicat: Danemarca, 

Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Suedia și 
pentru Grupul 2, Țări ale Programului cu nivel de trai mediu: Austria, Belgia, Cipru, 
Franța, Germania, Grecia. Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania. 

- 670 euro/lună pentru Grupul 3, Țări ale Programului cu nivel de trai scăzut: Bulgaria, 
Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia,  Slovacia, Slovenia, 
Ungaria, Turcia.  
 

KA 107 (mobilități în țările partenere) 
 
Alocare financiară studiu (SMS): 700 euro/30 zile. 
Transport: 20/180/275/360/530/820/1500 euro. Transportul este asigurat și diferă în funcţie 
de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a mobilității. 
 
Grantul se stabilește conform prevederilor Ghidului Erasmus+ (versiunea actualizată la zi).  
 
Mobilitatea studenților cu oportunități reduse (cazurile sociale), alții decât aceia cu nevoi 
speciale, grantul se poate suplimenta cu încă 200 Euro/lună. În situația în care există fonduri 
disponibile, grantul social se va acorda studenților beneficiari ai unei mobilități Erasmus+ și 
care se află pe lista studenților cu bursă socială în SNSPA, pe perioada mobilității.  
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c) O mobilitate combinată, formată din luni de studiu şi luni de plasament, va fi finanţată cu 
grantul corespunzător mobilităţii de studiu. Pentru acest tip de mobilitate se vor aplica 
regulile menţionate la punctul a). 
 
Durata unei mobilităţi de studiu este cuprinsă între 3 şi 12 luni, conform contractului 
ERASMUS+ încheiat între SNSPA şi student și a prevederilor Ghidului Erasmus+.  
 
 

C. Mobilitatea ERASMUS+ combinată (studiu + practică) 
 

O mobilitate de studiu poate fi combinată cu o perioadă de stagiu de practică, într-o 
singură mobilitate ERASMUS + (combinată), în următoarele condiţii: 

a) studentul trebuie să fie selectat pentru ambele mobilităţi înainte de plecarea la 
universitatea parteneră; 
b) stagiul trebuie să aibă loc sub conducerea aceleaşi instituţii de învăţământ superior 
unde studentul va realiza şi perioada de studiu; 
c) cele două activităţi trebuie să aibă loc în perioade consecutive; 
d) cuantumul grantului alocat pentru întreaga perioadă a mobilităţii combinate este 
cel stabilit pentru o mobilitate de studiu în ţara respectivă şi este plătit din grantul 
alocat facultăţii pentru mobilităţile ERASMUS +  de studiu. 
Durata unei mobilităţi combinate este între 3 şi 12 luni, ceea ce înseamnă că este 

posibil, de exemplu, să se combine o lună de stagiu de practică cu două luni de studiu. 
 
 
 

D. Organizarea şi monitorizarea selecţiei beneficiarilor stagiilor de studiu 
(SMS) 
 
D.1. Eligibilitate 
 
La selecţia pentru mobilităţile studenţeşti de studiu din cadrul Programului ERASMUS + pot 
participa studenţii acelor facultăţi care au încheiat acorduri inter-instituționale ERASMUS + 
cu universităţi din ţările participante la Programul ERASMUS +. 
 
 

D.1.1. Criterii generale de eligibilitate 
 

D.1.1.1. Pot participa la selecţie: 
a. Studenţii înmatriculaţi la SNSPA, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante 

la Programul ERASMUS+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la 
Programul ERASMUS+; 

b. Studenţii din anul I licenţă pot participa numai la selecţii pentru mobilităţi de studiu 
care se vor desfăşura în anul academic următor celui în care are loc selecţia; 

c. Studenții din anul III licență pot participa la selecție pentru o mobilitate care se va 
desfășura în cadrul anului I de masterat, cu condiția ca studentul să fie admis la unul 
din masteratele facultății care a organizat selecția. În cadrul SNSPA, un student de 
anul III poate participa la selecția organizată de o altă facultate, decât cea la care este 
înmatriculat, în cazul în care intenționează să urmeze un masterat organizat de 
respectiva facultate;  
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d. Studenții din anul II master, cu condiția ca studentul să fie admis la studiile 
universitare de doctorat ale facultății care a organizat selecția; 

e. Studenții din anul III licență și anul II master, care vor să participe la selecția pentru 
semestrul II al anului în curs; 

f. Studenţii din anul II licenţă şi anul I master, indiferent de momentul selecţiei. 
g. Studenții doctoranzi la forma de învățământ cu frecvenţă care și-au îndeplinit 

obligațiile de doctorand aferente, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale; 
h. Studenții care participă la selecție trebuie să fie în timpul anului academic; 
i. Același student poate beneficia de granturi pentru perioade de mobilitate de până la 

12 luni pentru fiecare ciclu de studii, indiferent de numărul și tipul activităților de 
mobilitate: în timpul primului ciclu de studii (licență); în timpul celui de-al doilea ciclu 
de studii (masterat); în timpul celui de-al treilea ciclu de studii, în calitate de 
doctorand. 

 
D.1.1.2. Nu pot participa la selecţie: 

a. Studenţii din anul I licenţă, dacă selecţia are loc în acelaşi an academic în care urmează să 
se desfăşoare şi mobilitatea de studiu ERASMUS + pentru care candidează; 

b. Masteranzii şi doctoranzii în ani terminali, dacă selecţia are loc în anul academic 
precedent celui în care urmează să se desfăşoare mobilitatea Erasmus pentru care 
candidează; 

c. Studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) 
sau de cercetare şi neînmatriculaţi la SNSPA, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea 
didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la SNSPA. 
 
 
D.1.2. Criterii academice de eligibilitate 

 
Pentru a candida la concursurile de selecție, în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul 
Programului ERASMUS+, solicitanţii trebuie sa îndeplinească, cumulativ, urmatoarele 
condiţii: 
- să fie înmatriculaţi în cadrul SNSPA, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, 

doctorat) şi indiferent de statut (loc „bugetat” sau „cu taxă”); 
- să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai 

în cazul nivelului licenţă); 
- să facă dovada, în cadrul interviului de selecție sau a testului scris de limbă, că știu limba 

în care se va derula mobilitatea cel puțin la nivel conversațional; candidații care au 
certificat de competență lingvistică îl pot depune la dosarul de selecție; 

- să depună dosarul de selecție complet, în termenul și în condițiile precizate în anunțul 
selecției; 

- în situația în care candidatul se află în imposibilitatea, din motive întemeiate, 
independente de voinţa SNSPA și a candidatului, de a-și depune dosarul în format fizic la 
Biroul ERASMUS+, este permisă înscrierea și trimiterea documentelor online, în format 
scanat de către candidat, prin intermediul formularelor de înregistrare online puse la 
dispoziție de Birou sau pe adresa de email menționată în secțiunea de contact a fiecărei 
facultăți de pe site-ul erasmus.snspa.ro. 
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Studenţii cu nevoi speciale se vor adresa Biroului ERASMUS+ pentru mai multe informaţii 
legate de regimul de finanţare pentru ei şi eventualii însoţitori. 
 
 D.2. Documente necesare pentru dosarul de selecție a mobilităților de studiu  
 
Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de selecție pentru mobilități de 
studiu cuprinde: 
 
Documente obligatorii pentru studenții înscriși la studii universitare de licență și masterat: 
(a) Cererea de înscriere la selecție; 
(b) Curriculum vitae, semnat pe fiecare pagină; 
(c) Scrisoare de motivație redactată în limba în care va avea loc mobilitatea (o pagină), în 
care studentul trebuie să motiveze de ce este interesat de o mobilitate Erasmus+ de studiu 
în cadrul universității unde aplică; 
(d) Adeverință de la secretariatul facultății că este înmatriculat/Print screen din platforma 
online cu notele din semestrul anterior din care să reiasă că studentul este înmatriculat; 
(e) Copie CI/permis de ședere pentru cetățenii străini; 
(f) Declarație cu privire la existența unor surse suplimentare de finanțare (opțional). 
 
Documente obligatorii pentru studenții înscriși la studii de doctorat: 
(a) Cererea de înscriere la selecție; 
(b) Curriculum vitae; 
(c) Scrisoare de motivație redactată în limba în care va avea loc mobilitatea (o pagină), în 

care studentul trebuie să motiveze de ce este interesat de o mobilitate Erasmus+ de 
studiu în cadrul universității unde aplică; 

(d)  Adeverință de la Școala Doctorală în care se precizează că studentul doctorand este 
înmatriculat la zi; 

(e) Acordul conducătorului de doctorat; 
(f) Declarație cu privire la existența unor surse suplimentare de finanțare (opțional). 

 
 
Toate documentele vor fi redactate în limba română, cu excepția scrisorii de motivație 
care trebuie redactată în limba română și în limba în care va avea loc mobilitatea.  
 
 
D.3. Comisia de selecţie 
 
Comisia de selecţie se organizează la nivelul facultăţilor. Aceasta este propusă de 
coordonatorul departamental Erasmus+/decan şi aprobată de consiliul facultăţii sau poate fi 
aprobată prin decizia decanului, urmând să funcţioneze în aceeaşi formulă pe tot parcursul 
anului academic respectiv. 
 
Comisia de selecţie trebuie să includă minimum trei membri, cel puţin un membru extern 
facultăţii care poate proveni din cadrul unei alte facultăţi, din cadrul Biroului ERASMUS+ sau 
poate fi un reprezentant al studenţilor care să nu fie unul dintre studenţii care participă la 
selecţie. Fiecare membru al comisiei de selecţie va da o declaraţie privind evitarea 
conflictului de interese. 
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D.4. Selecţia beneficiarilor de mobilitate 
 
D.4.1. Procedura de selecţie a beneficiarilor de mobilitate presupune: 
 

a. Anunţarea Biroului ERASMUS+ al SNSPA, în scris, pe email, la adresa 
erasmus@snspa.ro, cu privire la intenţia de a organiza o selecţie pentru mobilităţi 
Erasmus de studiu sau plasament; 

b. Afişarea calendarului selecţiei, a condiţiilor de eligibilitate, a conţinutului dosarului de  
selecţie, precum şi a acordurilor în vigoare pe site-urile facultăţilor, precum şi pe site-
ul Erasmus + și la punctul de informare al fiecărui birou Erasmus+ din SNSPA, cu cel 
puţin 10 zile înaintea selecţiei; 

c. Anunţarea Biroului ERASMUS + cu privire la data şi locul selecţiei; 
d. Participarea coordonatorului Erasmus+ pe facultate, la o întâlnire de informare a 

studenţilor interesaţi să participe la selecţie, în cadrul structurii respective.  
 
 
D.4.2. Selecţia pentru mobilităţi va avea loc în fiecare an în lunile februarie-aprilie pentru 
mobilitățile care au loc în anul academic următor. În cazul în care rămân fonduri, biroul 
Erasmus+ poate decide organizarea unei noi selecții.  
 

a. Dosarul de selecție a beneficiarilor trebuie să cuprindă toate elementele 
menționate la capitolul B; 

b. Candidații sunt selectați în urma unui interviu organizat de către Biroul 
Erasmus+ al fiecărei facultăți, în urma unei programări anunțate după 
verificarea eligibilității dosarelor candidaților; 

c. În cadrul interviului de selecție, candidații vor primi și întrebări în limba în 
care urmează să se desfășoare mobilitatea (sau în limba engleză) și trebuie să 
dea dovadă că au cunoștințe de limbă cel puțin la nivel conversațional;  

d. În cazul în care, din motive întemeiate, independente de voinţa SNSPA și a 
candidaţilor, interviul nu se poate desfășura față în față, este acceptată 
intervievarea on-line a candidaților prin utilizarea unor soluții software de 
video-conferință, în data și la ora propusă Biroul Erasmus+, cu confirmarea de 
către student prin email; 

e. Pentru nota de la interviu, comisia va evalua răspunsurile candidaților în 
funcție de o fișă standard de evaluare (cu note de la 1 la 10) care va fi 
publicată pe site; 

f. Rezultatele procesului de selecţie se vor afişa în maxim 3 zile lucrătoare de la 
data realizării interviului; 

g. Contestaţiile pot fi depuse la Coordonatorul Departamental Erasmus+ al 
facultăţii în termen de 48 de ore, cu mențiunea că nu se poate contesta 
interviul, ci doar respectarea procedurilor de selecție; 

h. Rezultatele selecţiei trebuie trimise la Biroul ERASMUS+ al SNSPA până la 
sfârşitul lunii aprilie a anului în care se realizează selecţia; 

i. Dosarele de selecție pentru fiecare candidat în parte se păstrează la 
facultatea care a organizat selecția;  

j. Procesul verbal al selecţiei trebuie să conţină următoarele elemente: 
componenţa comisiei, criteriile de evaluare şi rezultatele finale obţinute 
(studenţi admişi, cu statut de rezervă şi respinşi, inclusiv cei declarați ne-
eligibili). 
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În urma selecţiei, sunt admişi acei studenţi din ierarhia de selecţie până la care ajung 
fondurile alocate. Ceilalţi studenţi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate devin rezerve, 
având posibilitatea de obţinere a mobilităţii, în aceeaşi ordine a ierarhiei, în cazul unor 
renunţări/ redistribuiri/suplimentări de fonduri.  
 
De asemenea, studenţii de pe lista de rezerve pot beneficia de mobilitate Erasmus+ fără 
finanţare (zero grant), acoperindu-şi integral, din fonduri personale, cheltuielile implicate de 
perioada de studiu în străinătate. Ei beneficiază însă de toate celelalte drepturi ale unui 
student Erasmus+ (scutirea de la plata taxelor de studiu la universitatea-gazdă, 
recunoaşterea perioadei de studiu în străinătate etc.). 
 
Acei candidaţi care nu îndeplinesc criteriile de selecţie vor fi consideraţi respinşi.  
 
Listele cu studenţii admişi, rezerve şi respinşi se afişează, conform celor anunţate în 
calendarul selecţiei, după cum urmează: pe adresa de email a candidaților, la punctul de 
informare al Biroului Erasmus+ al fiecărei facultăți, pe pagina dedicată programului 
Erasmus+ din cadrul site-ului fiecărei facultăți și pe site-ul Erasmus+ SNSPA. 
 
Orice modificare survenită pe perioada anului academic (de exemplu, studenţi de pe lista de 
rezerve care pot beneficia de mobilitate în urma unei renunţări sau a unei suplimentări de 
fonduri, modificarea universităţii de destinaţie a unui student titular de mobilitate etc.) se 
face printr-o cerere care se anexează la dosarul studentului participant la selecție.   
 
Informarea tuturor studenţilor admişi asupra formalităţilor de selecție la universităţile 
partenere, a încheierii contractului de studiu (Learning Agreement) şi a condiţiilor de 
recunoaştere academică, precum şi asupra condiţiilor financiare ale mobilităţii va avea loc în 
cadrul unei reuniuni de informare la nivel de facultate. Participarea studenților selectați la 
aceste sesiuni de informare este recomandată. Ulterior, informațiile prezentate se vor 
trimite pe email tuturor. Coordonatorii departamentali ERASMUS+ iau toate măsurile 
necesare ca pentru toate actele să poată fi semnate înaintea plecării studentului, însă 
studentul are obligația de a se asigura că a adus la timp actele și că acestea sunt corecte și 
complete.  
 
Termenul limită pentru încheierea selecţiilor şi trimiterea proceselor verbale la Biroul 
ERASMUS + este sfârşitul lunii aprilie a anului în care se realizează selecţia, astfel încât 
termenul de 1 mai, impus de o parte dintre universităţile partenere pentru nominalizarea şi 
depunerea dosarului de candidatură al studentului selectat, să poată fi respectat. În situația 
în care intervin circumstanțe excepționale, termenul poate fi prelungit, cu informarea 
tuturor coordonatorilor Erasmus+.   
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E. Organizarea şi monitorizarea selecţiei beneficiarilor stagiilor de practică 
(SMP) 
 

E.1. Eligibilitate 
 
La selecţia pentru mobilităţile studenţeşti de practică din cadrul Programului ERASMUS+ 
pot participa studenţii care întrunesc criteriile de eligibilitate menționate mai jos. Studenții 
pot aplica pentru un stagiu organizat în cadrul unui acord pre-existent al facultății sau își pot 
găsi singuri o organizație-gazdă.  
 
Organizația gazdă pentru mobilități de plasament (SMP) poate fi orice organizație publică 
sau privată, activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării și tineretului.  
 
De exemplu, o astfel de organizație poate fi:  

- o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile 
sociale);  

- un organism public la nivel local, regional sau național;  
- un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv 

camerele de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;  
- un institut de cercetare;  
- o fundație;  
- o școală/un institut/un centru educațional (la orice nivel, de la învățământul pre-

școlar la cel secundar superior, inclusiv formarea profesională și educația adulților);  
- o organizație, o asociație, un ONG non-profit;  
- un organism care oferă servicii de orientare profesională, consiliere profesională și 

informare;  
- o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o 

Cartă universitară Erasmus. 
 
Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca organizații gazdă pentru stagii 
dedicate studenților:  

- instituții ale Uniunii Europene și alte organisme ale Uniunii Europene, inclusiv 

agențiile specializate (lista completă a acestora este disponibilă pe site-ul web -

http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en); 

-  organizații care administrează programele Uniunii Europene, cum ar fi agențiile 

naționale Erasmus+ (pentru a evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea 

dublă).   

 
E.1.1. Criterii generale de eligibilitate  
 

Pot participa la selecţie: 
 

- Studenţii înmatriculaţi la zi la SNSPA, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante 
la Programul ERASMUS+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul 
ERASMUS+; 

- Studenţii din anul I licenţă pot participa la selecţii pentru mobilităţi de practică și în 
condițiile în care mobilitatea se va desfășura în anul academic respectiv; 
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- Studenţii din anul II licenţă şi anul I master – indiferent de momentul selecţiei; 
- Studenții-doctoranzi la forma de învățământ cu frecvenţă care și-au îndeplinit obligațiile 

de doctorand aferente, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale de 3 ani. Prelungirea 
studiilor doctorale este considerată de lege doar o perioadă de grație și nu dă 
studentului doctorand posibilitatea de a participa la selecțiile pentru granturi de 
mobilitate, cercetare sau practică;  

- Studenții și doctoranzii în ani terminali pot participa la selecția pentru o mobilitate de 
practică ce urmează a fi desfășurată în timpul anului academic respectiv sau  în timpul 
anului academic următor. Astfel, proaspeții absolvenți de învățământ superior pot 
participa la un stagiu dacă au fost selectați de către SNSPA în timpul ultimului an de 
studiu și cu condiția să efectueze și să finalizeze stagiul în străinătate în termen de un an 
de la absolvire;  

- Același student poate beneficia de granturi pentru perioade de mobilitate de până la 12 
luni pentru fiecare ciclu de studii, indiferent de numărul și tipul activităților de 
mobilitate: în timpul primului ciclu de studii (licență); în timpul celui de-al doilea ciclu de 
studii (masterat); în timpul celui de-al treilea ciclu de studii, în calitate de doctorand. 

 
 

Nu pot participa la selecţie: 
- Doctoranzii beneficiari ai unei burse POCU; 
- Studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) 

sau de cercetare şi neînmatriculaţi la zi la SNSPA, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea 
didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la SNSPA. 

 
 

E.1.2. Criterii academice de eligibilitate 
 
Pentru a candida la concursurile de selecție, în vederea obţinerii unei mobilităţi de practică 
în cadrul Programului ERASMUS+, solicitanţii trebuie sa îndeplinească cumulativ 
urmatoarele condiţii: 
- să fie înmatriculaţi în cadrul SNSPA, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, 

doctorat) şi indiferent de statut (loc „bugetat” sau „cu taxă”); 
- să depună dosarul de selecție complet în termenul și în condițiile precizate în anunțul 

selecției; 
- în situația în care candidatul se află în imposibilitatea, din motive întemeiate, 

independente de voinţa SNSPA și a candidatului, de a-și depune dosarul în format fizic la 
Biroul ERASMUS+, este permisă înscrierea și trimiterea documentelor online, în format 
scanat de către candidat, prin intermediul formularelor de înregistrare online puse la 
dispoziție de Birou sau pe adresa de email menționată în secțiunea de contact a fiecărei 
facultăți de pe site-ul erasmus.snspa.ro. 

 
Studenţii cu nevoi speciale se vor adresa Biroului ERASMUS+ pentru mai multe informaţii 
legate de regimul de finanţare pentru ei şi eventualii însoţitori. 
 
E.2. Documente necesare pentru dosarul de selecție 
 
Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de selecție cuprinde: 
 
 Documente obligatorii pentru studenții de la studii universitare de licență și masterat:  
 



 10 

(a) Cererea de înscriere la selecție; 
(b) Curriculum Vitae  
(c) Scrisoare de motivație redactată în limba în care va avea loc mobilitatea (o pagină), în 
care studentul trebuie să motiveze de ce este interesat de o mobilitate Erasmus+ de practică 
în cadrul organizației unde aplică; 
(d) Acordul inter-instituțional semnat de instituția care primește studentul în mobilitatea de 
practică sau o dovadă că studentul este acceptat pentru mobilitate.  
 
Documente obligatorii pentru studenții de la studii de doctorat:  
 
(a) Cererea de înscriere la selecție; 
(b) Curriculum Vitae;  
(c) Scrisoare de motivație redactată în limba în care va avea loc mobilitatea (o pagină), în 
care studentul trebuie să motiveze de ce este interesat de o mobilitate Erasmus+ de practică 
în cadrul organizației unde aplică; 
(d) O adeverinţă eliberată de Școala Doctorală în care se precizează că studentul doctorand 
este înmatriculat la zi și se află în perioada celor 3 ani de studiu; 
(e) Acordul inter-instituțional semnat de instituția care primește studentul în mobilitatea de 
practică sau o dovadă că studentul este acceptat pentru mobilitate.  
(f) Acordul conducătorului de doctorat.  
 
Toate documentele vor fi redactate în limba română, cu excepția scrisorii de motivație 
care trebuie redactată în limba în care va avea loc mobilitatea.  
 
 
E.3. Comisia de selecţie 
 
Comisia de selecţie se organizează la nivelul facultăţilor. Aceasta este propusă de decan / 
prodecan şi aprobată de consiliul facultăţii sau poate fi aprobată prin decizia decanului, 
urmând să funcţioneze în aceeaşi formulă pe tot parcursul anului academic. 
 
Comisia de selecţie trebuie să includă minimum trei membri, cel puţin un membru extern 
facultăţii care poate proveni din cadrul unei alte facultăţi, din cadrul Biroului ERASMUS + sau 
poate fi un reprezentant al studenţilor care să nu fie unul dintre studenţii care participă la 
selecţie. Fiecare membru al comisie de selecţie va semna o declaraţie privind evitarea 
conflictului de interese. 
 
 
E.4. Selecţia beneficiarilor de mobilitate 
 
E.4.1. Procedura de selecţie a beneficiarilor de mobilitate presupune: 
 

- Anunţarea Biroului ERASMUS+, în scris pe email, cu privire la intenţia de a organiza o 
selecţie pentru mobilităţi Erasmus de plasament; 

- Afişarea calendarului selecţiei, a condiţiilor de eligibilitate, a conţinutului dosarului de 
selecţie pe site-ul Erasmus+ și la punctul de informare al fiecărui birou Erasmus+ din 
SNSPA cel mai târziu la începutul lunii noiembrie din anul academic  în care are loc 
selecția;  
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- Participarea coordonatorului Erasmus+ pe facultate, împreună cu un reprezentant al 
Biroului ERASMUS+, la o întâlnire de informare a studenţilor interesaţi să participe la 
selecţie. 

 
 
E.4.2. Selecţia pentru mobilităţi de plasament are loc în sistem on-going, în perioada 
precizată în anunțul selecției și până la epuizarea fondurilor disponibile. În linii generale, 
perioada de selecție pentru mobilitățile de practică este cuprinsă între lunile noiembrie a 
anului calendaristic curent și luna iunie a anului calendaristic următor. Mobilitatea de 
practică aferentă unui an academic trebuie încheiată cel târziu până la data de 30 
septembrie a anului academic respectiv sau dacă contractul financiar încheiat între 
ANPCDEFP și SNSPA a fost prelungit, prin act adițional, până la data la care expiră 
valabilitatea acestuia.  
 
- Dosarul de selecție a beneficiarilor trebuie să cuprindă toate elementele menționate la 

capitolul 2.  
- Candidații sunt selectați în urma analizei dosarului, după verificarea eligibilității dosarelor 

candidaților și a disponibilității fondurilor; 
- Contestaţiile pot fi depuse la Coordonatorul Departamental Erasmus+ al facultăţii în 

termen de 48 de ore, cu mențiunea că nu se poate contesta interviul, ci doar respectarea 
procedurilor de selecție; 

- Rezultatele selecţiei trebuie trimise la Biroul ERASMUS+ în termen de 3 zile lucrătoare de 
la anunțarea acestora; 

- Procesul verbal al selecţiei trebuie să conţină următoarele elemente: componenţa 
comisiei, criteriile de evaluare și rezultatele finale obţinute.  

 
În urma selecţiei, sunt declarați admişi acei studenţi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate 
și a căror mobilitate poate fi finanțată din fondurile disponibile. Mobilitățile sunt finanțate în 
ordinea depunerii dosarelor. Sunt declarați rezerve acei studenți care îndeplinesc criteriile 
de eligibiltiate, dar pentru ale căror mobilități nu mai sunt fonduri disponibile la momentul 
depunerii dosarului. Mobilitățile studenților declarați rezerve pot fi finanțate în condițiile 
suplimentării fondurilor sau al renunțării unui alt student selectat.   
 
Acei candidaţi care nu îndeplinesc criteriile de selecţie vor fi consideraţi respinşi.  
 
Listele cu studenţii admişi, rezerve şi respinşi se afişează în cel mai scurt timp, conform celor 
anunţate în calendarul selecţiei, după cum urmează: pe adresa de email a candidaților, la 
punctul de informare al Biroului Erasmus+ al fiecărei facultăți, pe site-ul fiecărei facultăți (în 
secțiunea dedicată programului Erasmus+) și pe site-ul Erasmus+ SNSPA.  
 
Orice modificare survenită pe perioada anului academic (de exemplu, studenţi de pe lista de 
rezerve care pot beneficia de mobilitate în urma unei renunţări sau a unei suplimentări de 
fonduri, renunțarea la mobilitate etc.) se face prin anexarea unei cereri a titularului 
mobilității, care se anexează la dosarul acestuia.  Biroul ERASMUS+ va fi notificat în termen 
de cel mult o săptămână, de la data la care a survenit modificarea.  
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F. Drepturile și obligațiile studenților participanți la mobilitate 
 
Drepturile și obligațiile studenților selectați în urma mobilității sunt precizate în contractul 
financiar care se încheie între SNSPA și student pentru derularea mobilității și acordarea 
sprijinului financiar.  
 
Toate drepturile câștigate de student în SNSPA înainte de mobilitate se păstrează pe 
perioada mobilității, astfel bursa de merit I sau II sau bursa socială va fi primită de student, în 
conformitate cu prevederile regulamentului de acordare a burselor din SNSPA, mobilitatea 
Erasmus+ neimplicând pierderea dreptului de a primi bursa câștigată.  
 
Toate obligațiile pe care studentul le are în SNSPA se păstrează pe perioada mobilității, astfel 
că dacă studentul este înmatriculat la taxă va trebui să achite în continuare taxele de 
școlarizare.  
 

G. Granturile SEE 
 
Prevederile prezentului Regulament privind selecția și implementarea mobilităților Erasmus+ 
se aplică și în cazul mobilităților SEE, cu respectarea condițiilor din Ghidul aplicantului pus la 
dispoziție de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și 
Formării Profesionale (ANPCDEFP) care este Operatorul de Program (OP) în România pentru 
Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021. 

 

 

 
 
 


