
 

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI ERASMUS+ 

pentru anul 2019 

 

 Biroul Erasmus+ are ca activitate de bază coordonarea derulării programului Erasmus+, 

mobilități de studiu/practică pentru studenți și mobilități de predare/formare pentru cadrele 

didactice/nedidactice, la Universități și instituții partenere din Uniunea Europeană (Acțiunea 

Cheie 1 – KA1).  

 De aceste mobilități beneficiază cadrele didactice, studenţi de la toate ciclurile de 

învăţământ precum şi personalul administrativ. 

 Programul ERASMUS+ se adresează învăţământului superior şi cuprinde următoarele 

tipuri de mobilități:  

 a. mobilitate a studenţilor pentru studiu;  

 b. mobilitate a studenţilor pentru practică de formare profesională;  

 c. mobilitate a personalului didactic în scop de predare;  

 d. mobilitate a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare şi  nedidactic  cu 

scop de formare.  

Obiectivele Biroului Erasmus+ sunt în conformitate cu Carta Erasmus+ și 

recomandările ANPCDEFP. 

- Îmbunătățirea calității și volumului de mobilități, atât studențești, cât și cele pentru 

cadre didactice/nedidactice, prin creșterea numărului de acorduri inter-istituționale 

și o mai bună cuantificare a rezultatelor mobilităților 

- O mai bună promovare a programului Erasmus+ 

- Dezvoltarera de practici și metode de învățare inovatoare 

- Îmbunătățirea calității și nivelului de cooperare între instituțiile de învățământ 

superior și întreprinderi 

 

 Dinamica mobilităţilor studenţești (studiu și/sau practică) 

An universitar OUTGOING INCOMING 

Nr. studenti 

outgoing 

Nr. luni Nr. studenti 

incoming 

Nr. luni 

2009-2010 51 211 2 13 

2010-2011 48 218 2 13 

2011-2012 40 139 2 8 

2012-2013 34 137 - - 

2013-2014 58 204 4 36 

2014-2015 63 161 3 27 

2015-2016 73 183 6 45 

2016-2017 77 193 8 72 

2017-2018 109 282 4 32 

2018-2019 110 275 10 90 



 

 

      Dinamica mobilităţilor cadrelor didactice/nedidactice 

 

An universitar OUTGOING INCOMING 

 Nr. mobilităţi Nr. zile Nr. mobilităţi Nr. zile 

2009-2010 37 247 1 5 

2010-2011 49 340 1 4 

2011-2012 24 137 - - 

2012-2013 50 265 3 15 

2013-2014 39 205 - - 

2014-2015 61 334 - - 

2015-2016 39 201 - - 

2016-2017 49 249 1 - 

2017-2018 60 300 4 20 

2018-2019  52 260 18 90 

 



 

 

 

 Universități partenere în programul Erasmus+ în perioada 2014-2021 

Nr. 

Crt. 

Tara Universitatea  

1.  Austria Innovateur Technicum Austria 2018-2021 

2.  Austria University of Applied Sciences Technickum Wien - 

Austria 

2018-2021 

3.  Austria University of Leoben 2019-2021 

4.  Albania University College of Business, Tirana 2019-2021 

5.  Bosnia and 

Herzegovina 

University of Banja Luka 2019-2021 

6.  Bulgaria University Of Mining And Geology St.Ivan Rilski 2014-2021 

7.  Cehia University of Hradec Kralove 2014-2021 

8.  Egipt Mansoura University 2019-2021 

9.  Finlanda University of Jyvaskyla 2014-2021 

10.  France Ecole Superieure des Technologies & des Affaires, 

Belfort 

2014-2021 

11.  Germany TU Bergakademie Freiberg 2014-2021 

12.  Germany Clausthal University of Technology 2014-2021 

13.  Germany Georg Agricola Technical University of Applied 

Sciences Bochum 

2014-2021 

14.  Greece University of West Attica 2014-2021 



 

15.  Italy Universita degli Studi Dell’Insubria 2017-2021 

16.  Italy Universita degli Studi di Trento 2017-2021 

17.  India University of Jaipur 2019-2021 

18.  Lituania Mykolo Romerio Universitetas 2014-2021 

19.  Kosovo Universum College 2019-2021 

20.  Poland Wroclaw University Of Science And Technology 2019-2021 

21.  Poland Opole University of Technology 2018-2021 

22.  Poland AGH – University of -Science and Technology 2015-2021 

23.  Poland Politechnika Czestochowska 2014-2021 

24.  Poland Silesian University 2019-2021 

25.  Portugal University Institute of Lisbon 2014-2021 

26.  Rep. of Moldova IMi-NOVA Management Institute 2019-2021 

27.  Slovenia University of Ljubljana 2017-2021 

28.  Spain Excellence Consulting Group S.L. 2017-2021 

29.  Spain Universidad Politecnica de Madrid 2014-2021 

30.  Spain University of Malaga 2014-2021 

31.  Spain Universidad de Castilla La  Mancha 2014-2021 

32.  Spain Universidad Miguel Hernandez De Elche 2014-2021 

33.  Spain Universidad de Oviedo 2017-2021 

34.  Spain Universidad de las Palmas de Gran Canaria 2019-2021 

35.  Spain Universidad de Leon 2019-2021 

36.  Turcia Antalya Bilim University 2017-2021 

37.  Turcia Nisantasi University 2014-2021 

38.  Turcia Sirnak University 2014-2021 

39.  Turcia Erzurum Technical University 2019-2021 

40.  Turcia Suleyman Demirel University 2014-2021 

41.  Turcia Selcuk University 2016-2021 

42.  Turcia  Konya Technical University 2019-2021 

43.  Turcia Marmara University 2019-2021 

44.  Turcia Kilis 7 Aralik University 2019-2021 

45.  Turcia Karabuk University 2019-2021 

46.  Turcia Istanbul Aydin University 2019-2021 

47.  Turcia Kahramanmaras Sutcu Imam University 2019-2021 

48.  Turcia Fatih Sultan Mehmet Vakif University 2019-2021 

49.  Turcia Iskenderun Technical University 2019-2021 

50.  Turcia Hasan Kalyoncu University 2019-2021 

51.  Turcia Yildiz Technical University 2019-2021 

52.  Turcia Bilecik University 2019-2021 

53.  Turcia Manzur University 2019-2021 

54.  Turcia Alanya Alaadin University 2019-2021 

55.  Ukraina Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University 2019-2021 

56.  Ungaria University of Miskolc 2016-2021 



 

 

 Conform tabelului de mai sus, se poate observa o creștere a numărului de acorduri 

încheiate în anul 2019, cu 15 noi acorduri atât pentru derularea axei Erasmus K103, mobilități 

cu țările programului (UE și Turcia), cât și acorduri noi încheiate pentru începerea derulării 

axei Erasmus K107, mobilități cu țările partenere, din restul lumii. 

 În anul universitar 2018-2019 valoarea grantului Erasmus+  a fost de 235870 Euro, mai 

mare decât a anului anterior, majorarea fiind de peste 15000 de euro, deoarece am reusit sa 

avem o performantă a numarului de mobilități studențești, la care s-a mai adăugat suma de 

52560 Euro, obținuți ca finanțare suplimentară în luna iulie a anului 2019, cu adresare directă 

derulării mobilităților studențești,  rezultând suma totală atribuită Universității din Petroșani de 

288430 euro, de care au beneficiat un număr total de 110 studenţi şi 52 cadre didactice și 

personal auxiliar, precum urmează: 

• Mobilităţi studenţi – practică: 105 beneficiari, în Valencia, Malaga, Barcelona, Madrid – 

Spania; Londra – UK; Sassari, Milano, Cosenza – Italia; Belfort – Franta; Varsovia, Krakowia; 

Ostrava-Cehia, Lisabona-Portugalia, Nurnberg-Germania Ankara – Turcia; Miskolc - Ungaria. 

De asemenea conform fondurilor alocate s-au derulat 5 mobilități de studiu la Universitatea 

AGH Cracovia, Polonia. 

• Mobilităţi cadre didactice – formare: 52 beneficiari, la universitățile și instituțiile partenere 

din Uniunea Europenă din care,  9 mobilități de predare la Universitatea din Freiberg Germania, 

Univeristatea Tehnica din Viena, Austria si Universitatea AGH din Cracovia, Polonia. 

În anul universitar 2018-2019, am avut prezenți un număr de 10 studenți incoming, șase 

studenți de la Universitatea din Malaga și 4 de la univeristatea Oviedo, Spania au efectuat 

mobilități Erasmus+ de studiu la Universitatea din Petroșani, totalizând 36 de luni de 

mobilitate. 

În luna aprilie 2019 a fost câștigat proiectul CNFIS FDI, 

domeniul 2 Internaționalizare cu titlul ” CNFIS-FDI-2019-0423 

Internaționalizarea – pașaport pentru creșterea vizibilității 

Universității din Petroșani prin dezvoltarea perpetuă a calității 

academice și de cercetare științifică - #UpetIntPass, prin finanțarea 

asigurată s-au putut desfășura o serie de activități specifice, cu caracter 

international. Astfel, în data de 22 mai 2019, sub egida Upet 

International Days, a fost organizat un workshop cu tema ”The 

Romanian- Polish cooperation, a gateway to strengthening academic 

and scientific links”, cu participarea partenerilor de la universitățile 

poloneze, veniti cu grant Erasmus incoming, - workshopul având ca 

temă de bază internaționalizarea învățământului superior între cele 

două țări. 

 

 În data de 8 mai 2019 am primit vizita de monitorizare a derulării mobilităților Erasmus 

K103, din partea reprezentantului ANPCDEFP, dna Nicoleta Popa, concluziile vizitei fiind 

extrem de pozitive și recomandările primite extrem de folositoare în derularea activității 

desfășurate la nivelul Biroului Erasmus de gestionare a mobilităților. 



 

 În data de 24 mai 2019, a fost aprobată candidatura pentru anul universitar 2019/2020,  

prin care valoarea grantului Erasmus+ acordat  Universităţii din Petroşani este de 250150 Euro, 

ceea ce arată o creștere a sumei total acordate, cu precădere pentru mobilitățile studențești. 

 

 În perioada mai -iulie 2019, am primit vizita a numeroase cadre didactice din 

străinătate, de la instituțiile partenere, venite în baza mobilitățiilor Erasmus Incoming, astfel au 

fost efectuate 18 mobilități incoming de predare și formare pentru staff. Ne-au vizitat cadre 

didactice de la universități din Turcia, Polonia, Spania, Franța, Cehia, Austria, Germania. 

  
  

Prin intermediul finanțării aferente proiectului FDI 2019- 0432, anterior menționat, în 

perioada 25-31 mai 2019 am participat la Conferința Internațională NAFSA, Washington, cel 

mai mare eveniment de profil din lume, cu scopul prezentării ofertei educaționale a 

universității, dezvoltarea parteneriatelor cu universități la nivel mondial. Universitatea a fost 

reprezentata de Rector și Coordonatorul Instituțional Erasmus.  

 



 

În perioada 24-27 septembrie 2019 Universitatea din Petroșani, prin Biroul Erasmus+ 

a avut onoarea de a participa alături de alte 30 de universități din România la Conferința EAIE 

de la Geneva, care este în esenta un Congres profesional, este cel mai bine cotat din Europa si 

poate fi considerat al doilea ca importanta la nivel global. Pavilionul National al Romaniei a a 

fost organizat sub egida CNR fiind o reprezentare de excelenta care sa asigure vizibilitate, 

impact şi imagine pentru sistemul educational si pentru Romania. 

 Prezența la acest congres profesional a permis inițierea de noi legături cu universități 

din țările membre ale programului Erasmus, ulterior fiind încheiate 5 noi acorduri 

interinstituționale. 

 Participarea la conferințele internaționale de profil s-a soldat cu încheierea a 15 noi 

parteneriate la nivel institutional și încă 5 în discuții avansate, considerăm astfel extrem de 

prolifice aceste participări, deoarece au contribuit la creșterea vizibilității universității pe plan 

global, depășind numărul initial asumat de noi parteneriate încheiate. 

În anul universitar 2019-2020, avem la studiu la universitatea noastră un număr mai 

ridicat de studenți incoming, fiind prezenți 13 studenți, 4 de la Universitatea din Malaga și 6 

de la Universitatea din Oviedo, 2 de La Universitatea Opole, din Polonia și unul de la 

Universitatea Nisantasi, Turcia, totalizând 35 de luni de mobilitate, ceea ce arată o creștere a 

interesului studenților străini pentru universitatea noastră. 

Bianual, Biroul Erasmus+ organizează întâlniri Erasmus pentru popularizarea 

programului și pentru diseminarea rezultatelor mobilităților. Sub egida ANPCDEFP, în data de 

5 martie 2019 am organizat evenimentul Hello Erasmus by Erasmus Open Doors Upet , cu 

scopul de a împărtăși din experiențele foștilor și actualilor Erasmuși către viitorii beneficiari, 

de a afla informații utile, cum să se adapteze la noua viață pe perioada mobilității, am încercat 

să răspundem la intrebări, astfel încât studenții care nu au mai beneficiat de acest program să 

se convingă de beneficiile acestuia. 

 

  
Cel de-al doilea eveniment dedicat promovării programului Erasmus+ are loc 

tradițional, toamna după debutul anului universitar, astfel în data de 22 octombrie 2019, a fost 

organizat evenimentul Erasmus Open Doors, în Aula Magna a Universității din Petroșani, care 

a avut ca scop prezentarea programului Erasmus și a oportunităților oferite de acesta în rândul 

beneficiarilor săi : studenți, cadre didactice, personal administrativ, acțiune care s-a bucurat de 

un larg intres și o prezență extrem de numeroasă, într-un număr de peste 250 de persoane, lucru 

care arată interesul sporit al tuturor categoriilor de beneficiari. În perioada 1-31 octombrie 2019 

am derulat perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru efectuarea unei mobilități 



 

în anul universitar 2019/2020 atât pentru studenți cât și pentru cadre didactice și personal 

auxiliar, fiind disponibile un număr de 70 mobilitati studentesti si 45 de mobilitati de predare 

si formare pentru personalul universitar, iar selecția s-a derulat în data de 7 noiembrie 2019.  

 
Ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a desemnării beneficiarilor mobilităților, 

în data de 28 noiembrie 2019 am organizat o întâlnire generală cu studenții beneficiari pentru 

a –i informa despre derularea mobilităților, procedurilor afererente și a documentelor care 

trebuie completate înainte, în timpul și la finalul mobilității. 

Prin intermediul finanțării asigurate de proiectul CNFIS-FDI 2019-0432, a fost înființat 

Centrul International UpetIntPass, care a fost amenajat printr-o recompartimentare a unui 

intreg etaj al unui imobil al Universitatii, înglobând și sediul Biroului Erasmus+. Considerăm 

deosebit de util crearea acestui spațiu pentru derularea activităților cu caracter internațional, 

facilitând organizarea de evenimente academice și culturale. Inaugurarea oficială a acestuia a 

avut loc în data de 12 noiembrie, eveniment onorat de un număr foarte mare de cadre didactice 

și personal auxiliar al Universității din Petroșani. 

 



 

În acțiunile dedicate studenților beneficiari Erasmus se înscrie și Petrecerea de 

împodobire a bradului de Crăciun, Upet X-mas student party, eveniment derulat în data de 5 

decembrie, în sediul nou inaugurat al Centrului Internațional, unde studenții s-au bucurat de 

atmosfera de Crăciun, am organizat concrusuri cu premii pentru cel mai bun student Erasmus 

și alte jocuri de divertisment.  De asemenea, pentru integrarea mai bună  a studenților incoming 

am organizat excursia tematică ” Discover Romania together”, prin vizitarea obiectivelor 

turistice de la Salina Turda și Cetatea Alba Iulia, în data de 6 decembrie 2019. 

  
 

De asemenea, promovarea și vizibilitatea programului Erasmus+ se 

realizează în mediul virtual, prin postarea de noutăți și informații pe pagina 

web a Universității din Petroșani, Erasmus+ - 

http://www.upet.ro/centdep/erasmus+/ și pagina de Facebook a Birolui 

Erasmus al Universității din Petroșani 

https://www.facebook.com/erasmus.plus.upet/ 

 

La finalul anului 2019, prin semnarea unui Memorandum of Understanding (MOU) de 

către Rectorul Universității din Petroșani cu Universitatea Leoben din Austria, a fost inițiată 

procedura de participare la proiectul cu finanțare europeană, tot pe axa Erasmus KA2, de mare 

anvergură, European Universities Alliance, unde Universitatea din Petroșani depune 

candidatura pentru formarea unui consorțiu universitar, având drept coordonator Universitatea 

Leoben din Austria și parteneri Universitatea Tehnică din Freiberg, Germania, Universidad de 

Leon, Spania, Universitatea Tehnică din Creta, Grecia, Universitatea Miweida, Germania, 

Silesian University din Polonia, rezultatele candidaturii fiind așteptate în luna iulie 2020. 

De asemenea, la nivelul Biroului Erasmus+ există o preocupare permanentă pentru 

asigurarea calității managementului financiar, al mobilităților, al documentelor prin elaborarea, 

completarea și actualizarea metodologiilor și procedurilor de funcționare existente, în 

conformitate cu Carta Erasmus, recomandările ANPCDEFP și legislația în vigoare. 

Prezentul Raport a fost aprobat in sedinta Senatului prin Hotararea Senatului 

nr.99/25.06.2020 

 

Petroșani, 

20.03.2020       Director Birou Erasmus+ 

Lector univ.dr. Oana Răvaș 

http://www.upet.ro/centdep/erasmus+/
https://www.facebook.com/erasmus.plus.upet/

