
 
 

BIROUL ERASMUS+ 

 

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN CADRUL 

MOBILITĂTILOR INTERNATIONALE PRIN PROGRAMUL ERASMUS+ 

Anul universitar 2020-2021 

Prezentul raport conține informații legate de numărul de mobilități internaționale efectuate 

de studenții și cadrele didactice în anul universitar 2020-2021. Programul ERASMUS+ se adresează 

învățământului superior și cuprinde următoarele tipuri de mobilități:  

 mobilitate a studenților pentru studiu;  

 mobilitate a studenților pentru practică de formare profesională;  

 mobilitate a personalului didactic în scop de predare; 

 mobilitate a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și nedidactic cu 

scop de formare.  

De asemenea, mai sunt prezentate activitățile organizatorice ale Biroului Erasmus+ în anul 

universitar 2020-2021 până în prezent.  

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

recomandările ANPCDEFP, dintre care amintim îmbunătățirea calității și numărului de mobilități 

studențești, cât și cele pentru cadre didactice/personal nedidactice, creșterea numărului de acorduri 

inter-instituționale, diseminarea rezultatelor mobilităților efectuate de către student/ cadre didactice/ 

personal nedidactic, promovarea programului Erasmus+, dezvoltarea de practici și metode de 

învățare, îmbunătățirea calității și nivelului de cooperare între instituțiile de învățământ superior și 

întreprinderi. 

Contractul Erasmus+ 2020-1-RO01-KA103-078273, în derulare în prezent, are un buget 

total de 52815 €. 

Menționăm că în anul universitar 2020-2021, pandemia de COVID-19 a avut și are un 

impact negativ asupra multor activități planificate în cadrul programului Erasmus+, program 

grav afectat de criza Covid-19, prin restricțiile de călătorie pentru participanții la programe 

de mobilitate transfrontalieră, cum ar fi schimbul de studenți Erasmus+ și realizarea 

mobilităților pentru cadre didactice și personal nedidactic. 

Până la data prezentării acestui raport, nu există mobilități studențești de studiu – SMS sau 

de practică – SMP, dar nici mobilități pentru cadre didactice sau pentru personal nedidactic, 



precum cele de predare pentru cadre didactice – STA sau cele de formare pentru cadrele 

didactice – STT. 

 

ACTIVITATI ORGANIZATORICE  

Echipa Biroului Erasmus+ a realizat: 

1. Promovarea Programului Erasmus+ din UEB pe Facebook prin intermediul paginii: 

www.facebook.com/UEBErasmus; 

2. Actualizarea informațiilor prezentate prin „Colțul Erasmus+” în Corpul B (Casa Ecologiei) 

etaj unde sunt prezentate „poveștile de succes” ale „Erasmușilor UEB” ; 

3. Actualizarea ghidului pentru studenții UEB care doresc să efectueze o mobilitate Erasmus+: 

„How to apply for an Erasmus Study Mobility and the things to do before the Erasmus+ 

Experience”. 

 

Până la această dată, echipa Biroului Erasmus+ a desfășurat următoarele activități: 

1. Realizarea documentației de aplicare și obținerea Cartei Erasmus+ pentru perioada 

2021-2027; 

2. Depunerea aplicației pentru Contractul Financiar cu ANPCDEFP pentru anul 

universitar 2021-2022; 

3. Ședințe periodice de informare a studenților și a cadrelor didactice cu privire la 

oportunitățile oferite de mobilitățile programului Erasmus+; 

4. Negocierea de noi acorduri inter-instituționale Erasmus+ cu universități pentru perioada 

2021-2024, acorduri care au ca obiect desfășurarea mobilităților studențești, cât și celor 

adresate personalului didactic/nedidactic; 

5. Promovarea și vizibilitatea programului Erasmus+ si în mediul virtual, prin postarea de 

noutăți și informații pe pagina web a Universității; 

6. Actualizarea informațiilor privind programul Erasmus+ pe pagina web a Universității; 

7. Participarea la seminarii, workshop-uri și ateliere de lucru organizate online de către 

ANPCDEFP; 

8. Organizarea evenimentului Erasmus+ Open Doors pentru promovarea programului 

Erasmus+ cu scopul de a împărtăși din experiențele foștilor și actualilor studenți/ cadre 

didactice care au efectuat o mobilitate Erasmus+ către viitorii beneficiari, de a afla 

informații cu privire la programul Erasmus+, iar studenții care nu au beneficiat de o 

mobilitate Eramus+ să descopere avantajele efectuării unei mobilități Erasmus+; 

 



OBIECTIVE VIITOARE 

Pentru anul universitar 2021-2022, echipa Biroului Erasmus+ își propune: 

1. Să respecte obligațiile stipulate în contractul încheiat cu ANPCDEFP privind realizarea 

numărului de mobilități Erasmus+; 

2. Să actualizeze site-ul programului Erasmus+; 

3. Să prezinte pe site-ul programului Erasmus+ al UEB exemple de bună practică; 

4. Să încheie noi contracte inter-instituționale cu universități și instituții din străinătate în 

vederea dezvoltării relațiilor internaționale a UEB. 

5. Depunerea de aplicații pentru mai multe tipuri de proiecte finanțate prin Programul 

Erasmus+ ( KA202); 

6. Organizarea de întâlniri Erasmus pentru popularizarea programului și pentru diseminarea 

rezultatelor mobilităților cu scopul de a împărtăși din experiențele foștilor și actualilor 

beneficiari ai mobilităților derulate prin programul Erasmus+ către viitorii beneficiari, de a 

afla informații utile; 

7. Susținerea și încurajarea mobilității unui număr ridicat al membrilor comunității universitare 

este unul dintre principiile strategiei de internaționalizare a instituției; 

8. Creșterea numărului de mobilități Erasmus+ la nivelul de studenți (outgoing şi incoming) și 

la nivel de cadre didactice/personal nedidactic, respectiv încurajarea în continuare a acestora 

în vederea efectuării de mobilități prin programul Erasmus+; 

9. Realizarea de materiale publicitare în vederea promovării programului Erasmus+ (pliante, 

afișe, broșuri etc.). 

10.  

Coordonator Instituțional Erasmus+ 

Universitatea Ecologică din București 

                 Conf. univ. dr. Corina Florența POPESCU 

 

 

Prezentul Raport a fost prezentat și discutat în şedinţa Senatului Universităţii Ecologice din 

Bucureşti din data de 17.06.2021. 

PREȘEDINTE SENAT 
 

Prof. univ. Constantin DĂNCIULESCU 
 

 


