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LISTA DE DIFUZARE A DOCUMENTULUI 

 

Ex

. 

nr. 

Compartiment 
Scopul 

difuzarii 

Responsabil 

- Functie - 
Nume prenume 

Data 

primirii 
Semnatura 

Data 

retragerii 
Semnatura 

 

1 

Comisia de 

calitate UPIT 

Aplicare, 

informare 

Director 

calitate 
Ion Iorga Sima   

  

 

2 

Conducerea 

FECC 

Aplicare, 

afisare 

Decan, 

prodecani 

Nicu Bizon  

Mihai Oproescu 

Luminita 

Constantinescu  

  

  

 

3 

Conducerea 

DECIE 

 

Aplicare, 

informare 

Director Gheorghe Serban   

  

 

4 

Comisie calitate 

FECC/ 

DECIE 

 

Informare, 

aplicare 

Responsabil 
Alexandru 

Magdalena 
  

  

5 
Coordonator 

Erasmus FECC 

 

Informare, 

aplicare 

Responsabil 
 

Robert Beloiu 
  

  

6 Salariati 
Informare, 

aplicare 
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I. SCOP 
1. Facultatea de Electronica, Comunicatii si Calculatoare (FECC) din cadrul Universitatii din 

Pitesti, va asigura recunoasterea perioadelor de studii sau de plasament efectuate in cadrul 
mobilitatilor Erasmus, realizate de beneficiari la institutiile gazda, in baza acordului interinstitutional, 
in conformitate cu recomandarile Comisiei Europene in domeniu si prevederile O.M.E.C.T.S. 
3223/08.02.2012 privind metodologia de recunoastere a perioadelor de studii efectuate in 
strainatate. 

II. DOCUMENTE DE REFERINTA 
1. Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale cu modificarile si completarile ulterioare; 
2. Regulamentul programului Erasmus; 
3. Ghidul de utilizare ECTS (Sistem European de Credite Transferabile) al Comisiei Europene; 
4. Carta Universitara Erasmus; 
5. Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 3223/08.02.2012 pentru 

aprobarea Metodologiei de recunoastere a perioadelor de studii efectuate in strainatate; 
6. Contractul Erasmus incheiat intre Universitatea din Pitesti si Agentia Nationala pentru Programe 

Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale; 
7. Regulamentul privind recunoasterea perioadelor de studii si/sau de plasament efectuate de catre 

studenti in cadrul mobilitatilor Erasmus aprobat in sedinta 

8. Senatului Universitatii din Pitesti din data de 25.02.2013. 

III. COMISIA DE SELECTIE 
1. In cadrul FECC, se va constitui anual o comisie de selectie a cadrelor didactice participante in 

concursul de selectie pentru bursele Erasmus. 
2. Comisia de selectie va fi propusa de catre responsabilul de relatii internationale si avizata de Decan.  
3. Numirea membrilor comisiei se va face prin decizia Decanului. 
4. Membrii comisiei de selectie nu pot participa in calitate de candidati la concursul de selectie. 

IV. PROCEDURA DE SELECTIE  
1. Pentru inscrierea in concursul de selectie pentru bursele Erasmus, cadrele didactice/auxiliare 

interesate vor depune dosarul de selectie la secretariat la data stabilita de conducerea FECC. 
2. Comisia de selectie se intruneste pentru analiza dosarelor cadrelor didactice participante in 

concursul de selectie la data stabilita de Presedintele acesteia. 
3. Rezultatele procesului de selectie se comunica participantilor la concurs.  
4. Contestatiile se adreseaza comisiei de concurs in termen de 2 zile de la data comunicarii acestora. 
5. Comisia de selectie analizeaza contestatiile depuse si comunica rezultatele finale ale procesului de 

selectie. 

V. CRITERII DE SELECTIE 
1. Pentru bursele Erasmus de predare se pot inscrie la concurs toate cadrele didactice titulare din 

FECC. 
2. Pentru bursele Erasmus de formare se pot inscrie la concurs toate cadrele didactice si auxiliare 

titulare din FECC.  
3. Pentru bursele Erasmus de formare profesionala vor avea prioritate la concurs cadrele didactice 

auxiliare si cadrele didactice cu grad de Asistent universitar si Sef lucrari. 
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4. Criteriile de selectie Erasms pentru cadrele didactice sunt indicate in Anexa 1 din prezenta 

procedura. Anexa 1 este face parte din dosarul de inscriere la concursul de selectie Erasmus. Anexa 
1 si documentele justificative vor fi disponibile in dosarul de concurs si in format electronic transmise 
secretarului comisiei de concurs, secretariatului FECC si responsabilului Erasmus pentru FECC. 

5. Criteriile de slectie Erasmus pentru cadrele didactice auxiliare sunt cuprinse in fisa postului. Cadrele 
didactice auxiliare vor solicita o recomandare scrisa sefului DECIE si Decanului FECC pentru 
participarea la concursul de selectie pentru bursele Erasmus de formare profesionala. 

6. Toate informatiile inscrise in Anexa 1 trebuie sa fie verificabile. Se anuleaza punctajul daca nu se 
probeaza cu date care sunt accesibile comisiei sau documente incluse in dosar.   

7. Domeniile de studii si de cercetare ale cadrelor didactice titulare in FECC trebuie sa fie compatibile 
cu domeniile din institutia gazda. 

8. Din totalul burselor Erasmus de formare se va aloca o bursa pentru cadre didactice care nu au mai 
participat in mobilitati Erasmus anterioare, dar nu pentru cele care au refuzat realizarea unei 
mobilitati alocate. 

9. Din totalul burselor Erasmus se va aloca o bursa pentru mobilitati in cadrul acordurilor Erasmus noi 
sau acordurilor Erasmus la care nu s-a participat niciodata. Daca nu se solicita, atunci se va realoca.  

10. O persoana poate depune la concursul de selectie pentru bursele Erasmus un singur dosar, 
mentionand o singura destinatie.  

11. Cadrul didactic sau didactic auxiliar participant la concursul de selectie pentru bursele Erasmus va 
depune o declaratie pe propria raspundere in care va mentiona: 
a) Limba de comunicare in cadrul mobilitatii 
b) CV format Europass, mentionand nivelul de cunoastere al limbii de comunicare folosite in cadrul 

mobilitatii solicitate. 

VI. OBLIGATII ALE PARTICIPANTILOR LA MOBILITATI ERASMUS 
1. Toate persoanele participante la mobilitati Erasmus vor depune la secretariatul FECC un raport de 

mobilitate pana la sfarsitul semestrului in care au efectuat mobilitatea. Se va transmite raportul in 
format electronic Responsabilului Erasmus pentru FECC si secretariatului FECC. 

2. Raportul mobilitatii va contine: 
a) Scopul mobilitatii 
b) Rezultatele mobilitatii 
c) Acordul de predare aprobat de FECC si institutia gazda 

VII. DISPOZITII FINALE 
1. Aprobarea prezentei proceduri si a modificarilor ulterioare, in vederea actualizarii permanente este 

de competenta Consiliului FECC. 
2. Prezenta procedura este parte integranta a Regulamentului privind recunoasterea perioadelor de 

studii si/sau de plasament efectuate de catre studenti in cadrul mobilitatilor Erasmus. 
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Anexa 1 
 

a) Criterii preliminare de selectie a cadrelor didactice pentru bursele Erasmus 
 

1 
Asistent universitar;  

Sef lucrari 

indeplinirea criteriilor specifice FECC de promovare 
pentru categoria postului de baza din statul de functii 

in vigoare in anul universitar in care participa la 
selectie si/sau avizul directorului DECIE1 

criteriu 
eliminatoriu 

2 
Conferentiar universitar; 

Profesor universitar 

indeplinirea criteriilor CNATCDU de promovare 
pentru categoria postului de baza din statul de functii 

in vigoare in anul universitar in care participa la 
selectie si/sau avizul directorului DECIE1 

criteriu 
eliminatoriu 

Nota 1. Se va defini baza tehnica pentru acordarea avizului directorului DECIE. Pana la revizia care defineste 

aceaste elemente tehnice, acest aviz nu este eliminatoriu ci reprezinta o recomandare pentru comisie; criteriile 

CNATCDU si cele specifice FECC vor fi criterii eliminatorii. 

 
b) Clasamentul pentru selectia cadrelor didactice pentru bursele Erasmus de predare si de 

formare se va face in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute astfel: 
i)  Pentru asistent universitar si sef lucrari: 

Punctaj din Fisa CNATDU echivalent postului de Conferentiar. 
ii) Pentru conferentiar universitar si profesor universitar: 

Punctaj din Fisa CNATDU pentru profesori sau punctaj echivalent postului de Profesor 
pentru conferentiari. Punctajul echivalent se obtine prin multiplicarea punctajului raportat de 
un conferentiar in Fisa CNATDA cu valoarea raportul specifica domeniului din CRITERII 
CNATDCU din MO 27.12.2012 sau varianta actualizata: R=(Punctaj minim pentru 
Profesor / Punctaj minim pentru Conferentiar. 

De exemplu, conform CRITERIILOR CNATDCU din MO 27.12.2012, valoarea raportul 
pentru domeniile FECC este urmatoarea: 

Anexa nr. 9 — Comisia Inginerie electrică: R=440/220=2; 
Anexa nr. 11 — Comisia Electronică, telecomunicații și nanotehnologie: R=700/350=2; 
Anexa nr. 15 — Comisia Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor: R=700/350=2; 

 
c) Clasamentul pentru selectia personalului nedidactic pentru bursele Erasmus de formare se 

va face in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute in Raportul de autoevaluare 
individuala vizat de Directorul DECIE pentru anul universitar anterior anului anului in care se 
prezinta la selectie. 
 


