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PROCES VERBAL  

Rezultate selecţie mobilităţi de predare și staff training Erasmus+ 2021-2022 (redistribuire) 

 

În data de 18.03.2022, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului a organizat concursul de selecţie 

pentru mobilităţile de predare și staff training Erasmus+ pentru anul universitar 2021-2022, pentru 

locurile rămase libere la ultima selecție. 

 

Comisia de selecţie certifică următoarele: 

 

1. au fost depuse 0 dosare de candidatură mobilitate de predare; 

2. au fost depuse 1 dosare de candidatură mobilitate staff training; 

3. au fost depuse 0 dosare de candidatură mobilitate de predare și training (mixte); 

4. nu s-au constatat probleme la dosarele de candidatură;  

5. mobilităţile Erasmus+ s-au acordat având la bază următoarele criterii: 

 evaluarea dosarului: conţinutul Fișei candidatului, realizările candidatului din CV; 

 evaluarea conform Criteriilor de evaluare. 

6. au fost declaraţi ADMIŞI, RESPINȘI următorii candidaţi, conform tabelelor anexate (Tabel 1 

și Tabel 2); 

7. fiecare membru al Comisiei a declarat în scris, pe proprie răspundere, lipsa oricărui conflict de 

interese în participarea la procesul de selecţie (declaraţii anexate în original); 

8. rezultatele selecției se vor afişa în data de 18.03.2022 la Secretariatul facultăţii şi pe pagina de 

internet enviro.ubbcluj.ro. Contestaţiile se pot depune în data de 21.03.2022. În cazul în care nu 

există contestații, lista afișată se consideră finală. 

 

 

 

Șef lucrări dr. Kinga Reti                                                             Asist. univ. dr. Maria Bizău-Cârstea 

Prodecan                                                                                         Coordonator Departamental Erasmus 
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Rezultate selecţie mobilităţi de predare și staff training Erasmus+ 2021-2022 (redistribuire) 

 

 

În data de 18.03.2022 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului a organizat concursul de selecţie 

pentru mobilităţile de predare și staff training Erasmus+ pentru anul universitar 2021-2022, pentru 

locurile rămase libere la ultima selecție. 

 

Selecția s-a efectuat pe un număr de 1 mobilitate de staff training și 0 mobilități de predare în cadrul 

programului Erasmus+ KA103, apel 2019.  

 

Pe baza concursului de selecţie au fost admişi următorii candidați: 

Tabel 1: Lista persoanelor admise în urma concursului pentru bursele Erasmus+ 2021-2022 

(redistribuire) 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi Prenume Universitatea selectată Tip mobilitate Punctaj 

UE 

1 1/17.03.2022 Windesheim University of 

Applied Sciences, Olanda 

Staff training 140 

     

Non-UE 

     

 

Comisia de selecție:  

1. Șef lucrări dr. Kinga RETI – prodecan 

 

2. Prof. dr. ing. Cristina ROȘU 

 

3. Șef lucrări dr. Ramona BĂLC   

 

 

4. Membru extern: Adriana SON – reprezentant CCI     

 

 

18.03.2022, Cluj-Napoca 
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