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Selecţie mobilităţi ERASMUS + de formare  
pentru personalul administrativ din FCRP 

2021/2022 
 

Personalul administrativ din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice este 
invitat să aplice pentru mobilități de formare în cadrul programului Erasmus+ în anul 
academic 2021/2022.  

Înainte de a depune dosarul, persoanele interesate de o mobilitate de formare trebuie 
să consulte lista universităților partenere de la finalul acestui document și să solicite 
derularea unei mobilități de formare. Solicitarea se trimite direct universităților partenere 
folosind datele de contact menționate la pagina 3.   

 
Dosarul trebuie să conţină 

✓ Programul mobilităţii (Training agreement)(Anexa 1). Programul trebuie completat în 
limba engleză, excepție făcând situația în care mobilitatea are loc în limba franceză. Este 
obligatoriu ca programul mobilității să fie semnat de universitatea parteneră cel mai trâziu în 
momentul efectuării mobilității.  

✓ Cerere către Decan (Anexa 2); 
✓ Invitaţie din partea universităţii partenere  

Persoanele interesate de o mobilitate de formare Erasmus+ trebuie să ia legătura cu 
universitatea parteneră pentru a obţine această invitaţie (se poate solicita un model de text 
pentru e-mail la staff.erasmus@comunicare.ro). Lista universităților partenere și datele de 
contact se regăsesc la pagina 3 din acest document.   
 
Durata mobilităţii de formare  
7 zile: 8 ore de formare (menționate în Certificate of Stay, document care se eliberează de 
universitatea parteneră la finalul mobilității și în baza căruia se face decontul).  
Mobilitățile nu se pot desfășura în luna august.  
Mobilitățile se pot realiza până la finalul anului universitar curent (30 septembrie).  
 
Finanţarea mobilităţii 
Pentru mobilitățile de formare în cadrul programului Erasmus+ se decontează: 

- Transport: sumă forfetară, calculată în funcție de distanță, cu ajutorul unui calculator 
electronic pus la dispoziție de Comisia Europeană. În funcție de numărul de kilometri, se alocă 
o sumă forfetară.  
Calculatorul aprobat și folosit de Comisia Europeană pentru decont se găsește aici: 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator  
 

Distanța de deplasare  Sumă transport   
Între 0 și 99 KM: 20 EUR per participant 
Între 100 și 499 KM: 180 EUR per participant 
Între 500 și 1999 KM: 275 EUR per participant 
Între 2000 și 2999 KM: 360 EUR per participant 
Între 3000 și 3999 KM: 530 EUR per participant 
Între 4000 și 7999 KM: 820 EUR per participant 
8000 KM sau mai mult: 1500 EUR per participant 
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- Subzistenţă: acordată pentru fiecare zi, suma depinde de țara unde are loc mobilitatea.  

Nu se decontează alte cheltuieli (asigurare de sănătate, transport local, diurnă etc).  
Sumele acordate pe zi, pentru fiecare țară în parte:  

• 160 euro/zi: Belgia, Germania, Grecia, Franța, Italia, Olanda, Portugalia, Spania. 
• 140 euro/zi: Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia, Turcia.  

 
Depunerea dosarului 
Depunerea dosarului: selecție continuă până la data de 22.07.2022.  
Dosarele trebuie depuse cu cel puțin 20 de zile înainte de data începerii mobilității. 
Mobilitățile se pot desfășura până cel târziu la data de 30 septembrie.  

! Dosarul se trimite online la adresa staff.erasmus@comunicare.ro  

 
Selecția  
Selecția se va face în funcție de analiza dosarului.  
Rezultatele selecției se vor anunța pe e-mail participanţilor la selecţie în cel mult 5 zile de la 
data depunerii dosarului. Participanții selectați vor primi pe e-mail documentele financiare și 
informații despre termenele limită pentru procesarea documentelor.   
 
 
Contact 
 
Email 
staff.erasmus@comunicare.ro  
 
Persoane de contact  
Corina Buzoianu | Monica Bîră  
 
OBS!  
 
Personalul administrativ din FCRP este încurajat să aplice pentru o mobilitate de 
formare în cadrul Canakkale Onsekiz Mart Universitesi, Turcia. Pentru mobilitățile de 
formare desfășurate în cadrul acestei universități, biroul Erasmus+ FCRP poate oferi sprijin în 
contactarea partenerului și obținerea invitației (pentru mobilitățile din cadrul altor 
universități, persoanele interesate trebuie să contacteze direct partenerii și să obțină acordul 
și invitația).   
 

Lista universităţilor partenere pentru mobilităţi de formare (STT) 
 
Universitatea  Date de contact  
Universidad Miguel Hernández de Elche, 
Spania, domeniu: Political Sciences sau 
Communication and Public Relations 

Website:    www.umh.es 
e-mail: incoming@umh.es  
 

Universitat Oberta de Catalunya, Spania, 
domeniu: Communication 

Website:   www.uoc.edu/portal/en/index.html    
e-mail: erasmus@uoc.edu  

Università degli studi di Bari Aldo Moro, 
Italia, domeniu: Journalism and 
Information 

Website:   www.uniba.it/ricerca/dipartimenti 
e-mail: erasmus@uniba.it  
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Sakarya University, Turcia, domeniu: 
Business and Administration  

Website:  www.sakarya.edu.tr/en    
e-mail: erasmus@sakarya.edu.tr  

Canakkale Onsekiz Mart Universitesi, 
Turcia, domeniu: Communication 

Website:   www.comu.edu.tr/english/ 
e-mail:  erasmusincoming@comu.edu.tr  

College of Management "Edukacja", 
Polonia, domeniu: Communication 

Website:  www.wroclaw.edukacja.wroc.pl 
e-mail:  international@edukacja.wroc.pl  

Klaipedos Universitetas, Lituania, 
domeniu: Business and administration 

Website:   www.ku.lt/en/ 
e-mail:  kristina.mataitiene@ku.lt,  dalia.zelvyte-
mockuviene@ku.lt  

Vilnius Gediminas Technical University, 
Lituania, domeniu: Social sciences, 
journalism and information sau 
Marketing and advertising  

Website:   www.vgtu.lt/index.php?lang=2 
e-mail:  exchange@vilniustech.lt  
 

New Bulgarian University, Bulgaria, 
domeniu: PR, Publicity and Advertising 

Website:   www.nbu.bg/index.php?l=994 
e-mail:  iilieva@nbu.bg  

The D. A. Tsenov Academy of Economics, 
Bulgaria, domeniu: PR, Publicity and 
Advertising 

Website:   www.uni-svishtov.bg/ 
e-mail: erasmus@uni-svishtov.bg  
 

Universidade Autonoma de Lisboa, 
Portugalia, domeniu: Communication 
studies 

Website:   https://autonoma.pt/  
e-mail:  erasmus@autonoma.pt  
 

Sup de Pub, School of Communication, 
Franța, domeniu : Communication studies 

Website:   https://www.supdepub.com/en/. 
e-mail:  lcourjankompf@inseec.com 

Universita degli Studi di Salerno, 
domeniu: Management and 
administration 

Website:   https://web.unisa.it/en/home 
e-mail:  erasmus@unisa.it  
 

Universita degli Studi di Milano-Bicocca, 
domeniu : Human Resource Management 

Website:   https://www.unimib.it/  
e-mail:  erasmus.agreement@unimib.it  

 
Ege University, Turcia, domeniu: 
Communication studies 

Website:  https://ege.edu.tr/eng-
0/homepage.html  
e-mail:  z.beril.akinci@ege.edu.tr, 
esra.izmirege@gmail.com, 
denizmadens@gmail.com 
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