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NECLASIFICAT

PROCEDURA DE SELECŢIE
pentru mobilităţi Erasmus în
Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I“

I. SCOP
Orientarea activităţii personalului nominalizat pentru gestionarea activităţilor specifice programului
ERASMUS+.
II. REFERINŢE
a) Reglementările elaborate de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formarii Profesionale;
b) ERASMUS + The EU programme for Education, Training, Youth and Sport 2014-2020;
III. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE
a) selectarea celor mai buni candidaţi pentru mobilităţile în cadrul programului ERASMUS+;
b) elaborarea documentaţiilor specifice selecţiei candidaţilor;
IV. PERSONALUL IMPLICAT:
a) Comandantul (rectorul);
b) Senatul;
c) Consiliul de administraţie
d) Biroul pentru Programe comunitare şi cercetare ştiinţifică universitară;
e) Facultatea de Comandă şi Stat Major, Facultatea de Securitate şi Apărare, DRESMARA
f) Personalul mobil
VI. REGULI (CONSTRÂNGERI)
a) Documentele se întocmesc în formatele precizate de ANPCDEFP.
b) Datele fixe sunt după cum urmează: conform termenelor precizate la pct.VIII ;
VII. RESURSE UTILIZATE
a) Resurse materiale: PC-uri; imprimante; copiatoare; multifuncţionale; mijloace de
telecomunicaţie; elemente de birotică şi papetărie;
b) Umane: personalul implicat în derularea programului ERASMUS+;
c) Financiare: se asigură prin grija compartimentului financiar;
d) Informaţionale: actele normative care reglementează activităţile.
VIII. RESPONSABILITĂŢI OPERAŢIONALE
Nr.c
rt.

1.

2.

Descriere activitate
/sarcină elementară
Avizarea şi aprobare
componenţei comisiilor de
selecţie, comisiilor de
contestaţii, criteriilor
specifice şi calendarului
concursurilor de selecţie
pe tipuri de mobilităţi şi
comisii de selecție
Primeşte documentele de
înscriere şi întocmeşte
listele cu
candidaţii

Responsabil
Consiliile
facultăţilor
Senatul
Universităţii
Consiliul de
administraţie

Comisia de
selecţie

Termen (timp alocat)
Cu cel puţin 30
de zile înainte
de începerea
concursului de
selecţie dar nu mai puţin
de 90 de zile înainte de
începerea semestrului în
care
urmează să se desfăşoare
mobilităţile
Conform
calendarului
concursului de selecţie
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Documente
Hotărârile
consiliilor
Hotărârea
senatului
Hotărârea
Consiliului de
administraţie
Liste cu
candidaţii

Riscuri
identificate
Nerespectarea
principiului
egalităţii de
şanse;
Nerespectarea
principiului
transparenţei
Conflict de
interese;
Ierarhizare
incorectă.

Obs.

NECLASIFICAT
Nr.c
rt.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Descriere activitate
/sarcină elementară
Desfăşoară concursul de
selecţie şi stabileşte
ierarhia candidaţilor
Face publice rezultatele
concursului
Trimite rezultatele
concursului spre aprobare
Consiliului de
administraţie
Semnează raportul către
M.Ap.N. pentru
aprobarea mobilităţilor
militarilor şi personalului
didactic universitar civil

Aprobă rezultatele
concursurilor de selecţie

Trimite rezultatele
aprobate de Consiliul de
administraţie către
BPCCSU
Constituie dosarele
participanţilor la mobilităţi
Asigură relaţiile
academice şi
administrative cu mentorii
academici şi coordonatorii
Erasmus ai instituţiilor
partenere
Centralizează rezultatele
concursurilor de selecţie
Elaborează documentele
în urma finalizării
procesului de selecţie
Constituie/completează
registrul de evidenţă a
participanţilor la mobilităţi
Asigură relaţia
cu ANPCDEFP în vederea
finanţării
Asigură relaţiile
instituţionale cu instituţiile
partenere

Responsabil

Termen (timp alocat)

Documente

Riscuri
identificate

Obs.

Liste cu
rezultatele
concursului de
selecţie

Comandant
(rector)

Cu cel puţin 30 de zile
înainte de
încheierea procesului de
selecţie

Raportul către
M.Ap.N. pentru
aprobarea
mobilităţilor
militarilor şi
personalului
didactic
universitar civil

Consiliul de
administraţie

Cu cel puţin 60 de zile
înainte de începerea
semestrului
pentru care urmează să
se desfăşoare
mobilităţile

Hotărârea
Consiliului de
administraţie

Conform
calendarului
concursului de selecţie

Facultăţile

Biroul pentru
programe
comunitare şi
cercetare
științifică
universitară

Maxim 15
zile de la
încheierea
procesului de
selecţie

Liste cu
rezultatele
concursului de
selecţie
Dosarele
participanţilor

Liste cu
rezultatele
Documentele
finale ale
selecţiei
Registrul de
evidenţă a
participanţilor
Corespondenţă
Corespondenţă

VIII. ETAPELE OPERAŢIONALE
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Organizare selecţie - Cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea
concursului de selecţie dar nu mai puţin de 90 de zile înainte de
începerea semestrului de mobilitate
Înscriere candidaţi - conform calendarului concursului de selecţie
Raport către M.Ap.N. - cu cel puţin 30 de zile înainte de încheierea procesului de selecţie
Concurs de selecţie - conform calendarului concursului de selecţie
Publicare rezultate - conform calendarului concursului de selecţie
Aprobare rezultate - cu cel puţin 60 de zile înainte de începerea semestrului de mobilitate
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