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CADRUL GENERAL
Art.1 Organizarea şi desfăşurarea mobilităţilor studenţeşti în Academia
Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov are la bază:
a) principiile fundamentale enunţate în Carta Universitară Erasmus;
b) ghidul programului ERASMUS+;
c) recomandările Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), privind
organizarea mobilităţilor în cadrul Programului ERASMUS+;
d) Ordinul nr. 3223/16.02.2012 al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului (cap. II, articolele 11-17), publicat în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr. 118/16.02.2012;
e) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr 4238 din
17.06.2015.
Art.2 În Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” se desfăşoară
următoarele tipuri de mobilităţi:
Mobilităţi OUTGOING
 pentru studenţi: studiu şi plasament;
 pentru cadre didactice şi alte categorii de personal: predare şi instruire.
Mobilităţi INCOMING
 pentru studenţi: studiu şi plasament;
 pentru cadre didactice şi alte categorii de personal: predare şi instruire.
Art.3 Oferta de mobilităţi pentru anul universitar următor si informaţiile
privind organizarea şi rezultatele selecţiei pentru mobilităţi ERASMUS+ se
diseminează prin diverse mijloace de informare: reuniuni de informare, pliante,
pagina web a Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, cu asigurarea
principiilor transparenţei şi accesului egal la informaţii.
Art.4 Numărul de mobilităţi pentru anul universitar următor se stabilește în
funcţie de fondurile alocate academiei de către ANPCDEFP.
Art.5 Fondurile ERASMUS+ alocate academiei sunt conforme anexei la
contractul financiar al Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” cu
ANPCDEFP şi este stabilit de Comisia Europeană.
Art.6 Data începerii şi conţinutul programului de mobilitate vor fi stabilite
în funcţie de calendarul şi structura academică a celor două universităţi partenere şi
de condiţiile de schimb prevăzute în acordurile bilaterale.
CAPITOLUL 2
STRUCTURILE IMPLICATE IN DESFĂŞURAREA PROGRAMULUI
ERASMUS+ ŞI ATRIBUŢIILE ACESTORA
Art.7 În Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” structurile cu
responsabilităţi în implementarea programului ERASMUS+ sunt următoarele:
 Comisia de implementare a programului ERASMUS+;
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 Biroul programe comunitare;
 Comisia de echivalare a studiilor efectuate în străinătate pe fiecare facultate.
Art.8 În Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” funcţiile cu
responsabilităţi în implementarea programului ERASMUS+ sunt următoarele:
 Prorectorul pentru relaţii internaţionale;
 Prorectorul pentru învăţământ;
 Coordonatorul ERASMUS+ pe academie desemnat de Senatul academiei;
 Coordonatorul ERASMUS+ pe facultate desemnat de Consiliul facultăţii;
 Coordonatorul ERASMUS+ pe departament desemnat de Consiliul
departamentului.
Art.9 Comisia de implementare a programului ERASMUS+ este formată
din:
 coordonator ERASMUS+ pe academie – şef Comisia de implementare a
programului ;
 coordonatorii ERASMUS+ pe facultăţi – membri;
 contabilul şef al academiei - membru;
Art.10 Comisia de echivalare a studiilor efectuate în străinătate pentru
fiecare facultate este formată din:
 decan - preşedinte;
 coordonator ERASMUS+ pe facultate – membru;
 coordonatorii ERASMUS+ pe departamente – membri;
Art.11 Atribuţiile Comisiei de implementare a programului ERASMUS+
sunt:
 identificarea proiectelor care se derulează în instituţie, finanţate prin
programul ERASMUS+ şi alcătuirea unei baze de date corespunzătoare, care
va fi actualizată permanent;
 informarea potenţialilor beneficiari şi promotori de proiecte cu privire la
oportunităţile de finanţare pentru instituţiile de învăţământ superior, studenţi
şi personal academic;
 întocmirea şi depunerea candidaturii pentru proiectele de mobilitate care se
desfăşoară în academie sub egida programului ERASMUS+;
 organizarea de reuniuni cu studenţii înainte şi după selecţie, pentru
informarea cu privire la condiţiile de participare în cadrul programelor de
mobilităţi;
 organizarea selecţiei studenţilor şi personalului academiei pentru mobilităţile
outgoing;
 organizarea şi monitorizare modului de derulare a mobilităţilor în cadrul
programului ERASMUS+;
 avizarea mobilităţilor incoming şi actualizarea planului de studiu pentru
acestea;
 întocmirea/verificarea documentelor pentru mobilităţile studenţeşti şi de
cadre didactice – Learning/Traineeship Agreement, Application Form,
Teaching/Training Agreement, Contract financiar;
 distribuirea licenţelor OLS (Online Linguistic Support) alocate de
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ANPCDEFP
 actualizarea permanentă a bazei de date a Comisiei Europene Mobility-Tool;
 întocmirea rapoartelor de activitate către ANPCDEF, Ministerul Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice, Comisia Europeană şi alte instituţii abilitate;
 recunoaşterea rezultatelor învăţării obţinute în urma mobilităţilor prin acţiuni
comune cu Comisia de echivalare a studiilor efectuate în străinătate.
Art.12 Atribuţiile Biroului programe comunitare sunt:
 întocmirea/verificarea documentelor pentru mobilităţile studenţeşti şi de
cadre didactice înaintate spre aprobare structurilor din cadrul Ministerului
Apărării Naţionale;
 întocmirea documentelor şi instruirea cadrelor didactice şi studenţilor
participanţi la mobilităţi incoming;
 organizarea activităţilor din punct de vedere logistic (cazare şi masă) pentru
participanţii la mobilităţi incoming;
 întocmirea/verificarea documentelor necesare pentru obţinerea vizelor.
Art.13 Atribuţiile Comisiilor de echivalare a studiilor efectuate în străinătate
sunt:
 corelează disciplinele din planurile de învăţământ ale academiei cu cele din
oferta universităţilor partenere pentru studenţii outgoing, conform Anexei 5;
 echivalează calificativele/notele/creditele obţinute de studenţii outgoing pe
parcursul stagiului ERASMUS+;
 Președintele comisiei de echivalare a studiilor efectuate în străinătate
semnează în catalogul de note, notele echivalate.
Art.14 Atribuţiile Prorectorului pentru programe și relaţii internaţionale
sunt:
 coordonează activitatea Biroului programe comunitare;
 coordonează activitatea Comisiei de implementare a programului
ERASMUS+;
 dezvoltă cooperarea cu alte universităţi în cadrul programului ERASMUS+;
Art.15 Prorectorul pentru învăţământ aprobă documentele care atestă
efectuarea perioadelor de mobilitate a studenţilor incoming.
Art.16 Atribuţiile Coordonatorului ERASMUS+ pe academie sunt:
 conduce activitatea Comisiei de implementare a programului ERASMUS+;
 coordonează activitatea coordonatorilor ERASMUS+ pe facultate;
 dezvoltă cooperarea cu alte universităţi în cadrul programului ERASMUS+;
 identifică proiectele care se derulează în instituţie, finanţate prin programul
ERASMUS+ şi alcătuieşte o bază de date corespunzătoare, care va fi
actualizată permanent;
 informează potenţialii beneficiari şi promotori de proiecte cu privire la
oportunităţile de finanţare pentru instituţiile de învăţământ superior, studenţi
şi personal din academie;
 întocmeşte şi depune candidaturile pentru proiectele de mobilitate care se
desfăşoară în academie sub egida programului ERASMUS+;
 repartizează, pe facultăţi, numărul de locuri de mobilităţi proporţional cu
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fondurile aprobate şi tipul şi numărul de mobilităţi propuse de coordonatorii
ERASMUS+ pe facultăţi;
 organizează şi monitorizează modul de derulare a mobilităţilor în cadrul
programului ERASMUS+;
 verifică documentele şi avizează mobilităţile outgoing/incoming şi
actualizează planul de studiu pentru acestea;
 întocmește catalogul grupei de studenţi ERASMUS+ incoming;
 distribuie licenţele OLS (Online Linguistic Support) alocate de ANPCDEFP;
 actualizează permanent baza de date a Comisiei Europene Mobility-Tool;
 întocmeşte rapoartele de activitate către ANPCDEF, Ministerul Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice, Comisia Europeană şi alte instituţii abilitate;
 facilitează recunoaşterea rezultatelor învăţării obţinute în urma mobilităţilor
prin acţiuni comune cu Comisiile de echivalare a studiilor efectuate în
străinătate;
 completează procesul verbal pentru echivalarea notelor obţinute de studentul
Erasmus+ în urma recunoaşterii perioadei de studiu;
 supune aprobării senatului academiei lista disciplinelor oferite spre studiu
studenţilor incoming.
Art.17 Atribuţiile Coordonatorului ERASMUS+ pe facultate sunt:
 informează potenţialii beneficiari şi promotori de proiecte cu privire la
oportunităţile de finanţare pentru instituţiile de învăţământ superior, studenţi
şi personal din facultate;
 coordonează activitatea coordonatorilor ERASMUS+ pe departamente;
 propune tipul şi numărul de mobilităţi care se vor desfăşura în facultate sub
egida programului ERASMUS+ în anul universitar următor;
 organizează reuniuni cu studenţii, înainte şi după selecţie, pentru informarea
cu privire la condiţiile de participare în cadrul programelor de mobilităţi;
 organizează selecţia studenţilor şi personalului facultăţii pentru mobilităţile
outgoing;
 întocmeşte documentele pentru mobilităţile studenţeşti şi de cadre didactice
– Learning/Traineeship Agreement, Application Form, Teaching/Training
Agreement, Contract financiar;
 monitorizează modul de derulare a mobilităţilor din facultate în cadrul
programului ERASMUS+;
 propune coordonatorului ERASMUS+ pe academie lista disciplinelor oferite
spre studiu studenţilor incoming din cadrul facultăţii.
Art.18 Atribuţiile Coordonatorului ERASMUS+ pe departament sunt:
 informează personalul din departament cu privire la oportunităţile de
finanţare în cadrul programului ERASMUS+;
 participă la selecţia studenţilor şi personalului facultăţii pentru mobilităţile
outgoing;
 organizează mobilităţile incoming de cadre didactice ce se desfăşoară în
departament;
 consultă titularii de disciplină în vederea corelării disciplinelor din planurile
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de învăţământ ale academiei cu cele din oferta universităţilor partenere
pentru studenţii outgoing;
 informează titularii de disciplină, care vor semna pentru luare la cunoștinţă,
despre disciplinele echivalate din acordul de studiu pentru studenţii
outgoing.
CAPITOLUL 3
DESFĂŞURAREA MOBILITĂŢILOR OUTGOING
Art.19 Mobilităţile outgoing se realizează astfel:
Pentru studenţi: pe o perioadă de minim 2 (două) luni pentru mobilităţile de
tip Practică și minim 3 (trei) luni pentru mobilităţile de tip Studiu.
Pentru personalul didactic, instructorii militari și personalul didactic
auxiliar: pe o perioadă de minim 2 (două) zile pentru mobilităţile de tip Formare și
minim 5 (cinci) zile pentru mobilităţile de tip Predare.
Art.20 Pentru mobilităţile outgoing se realizează procese de selecţie şi de
recunoaştere a perioadelor efectuate prin mobilitate de tip ERASMUS+.
Art.21 (1) Selecţia candidaţilor pentru mobilităţi studenţeşti ERASMUS+
se face prin concurs, de către comisii la nivelul fiecărei facultăţi. Comisiile de
selecţie sunt constituite din:
 Coordonatorul ERASMUS+ pe facultate – preşedinte;
 Coordonatorii ERASMUS+ pe departamente – membri;
 Cadru didactic – membru.
Cel puţin un membru al comisiei de selecţie trebuie să fie cadru didactic titular la
disciplina Limba engleză.
Art.22 Candidaţii pentru mobilităţile studenţeşti trebuie să îndeplinească
următoarele criterii de eligibilitate:
a) să aibă cetăţenie română, să fie student al Academiei Forţelor Aeriene
„Henri Coandă”;
b) să fie cetăţean al altei ţări, student al academiei, cu permis de rezidenţă
temporară/permanentă, eliberat de autorităţile române competente;
c) să fi absolvit cel puţin un an din ciclul de studii pe care îl parcurge la data
plecării în mobilitate;
d) să aibă situaţia la învăţământ corespunzătoare anului / semestrului
anterior încheiată, cu media anilor / semestrului de studii minimum 8;
e) să cunoască limba engleză pentru îndeplinirea condiţiilor instituţiei gazdă.
Art.23 (1) Selecţia candidaţilor pentru mobilităţi studenţeşti ERASMUS+ se
face prin concurs, în două etape. Prima etapă constă în evaluarea dosarelor de
candidatură şi clasificarea candidaţilor pe baza rezultatelor academice, conform
unui sistem de punctaj descris în Anexa 2. Cea de-a doua etapă a concursului de
selecţie constă într-un interviu în limba engleză. Interviul presupune o succesiune
de întrebări referitoare la motivaţia şi preocupările candidatului.
(2) Componenţa dosarului de candidatură este prezentată în Anexa 3.
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Art.24 (1) Rezultatele selecţiei, referitoare la atribuirea locurilor de
mobilitate disponibile, se comunică în aceeaşi zi candidaţilor, urmând ca în ziua
următoare, lista cu rezultatele selecţiei să fie afişată la avizierul Comisia de
implementare a programului ERASMUS+ şi postată pe website-ul Academiei
Forţelor Aeriene „Henri Coandă”.
(2) Locurile devenite disponibile ca urmare a cazurilor de renunţare, se redistribuie
următorilor studenţi conform rezultatelor obţinute la selecţie.
Art.25 Departajarea în cazul existenţei a doi sau mai mulţi studenţi cu
aceeaşi medie finală se face astfel:
1. Primul criteriu, conform Ghidului ERASMUS+ al Comisiei Europene,
este cel al meritului academic (va câştiga studentul cu media anului/anilor de
studiu cea mai mare);
2. Dacă egalitatea se păstrează, au prioritate studenţii care nu au
beneficiat anterior de granturi Erasmus, indiferent de tipul acestora;
3. În continuare criteriile sunt în ordine: interviul, participare cu lucrări
la Conferinţele studenţeşti şi activităţile extraşcolare.
Art.26 În cazul reducerii fondurilor, din diverse motive, ordinea pentru
obţinerea grantului Erasmus va fi dată de clasamentul rezultat în urma concursului
de selecţie.
Art.27 Candidaţii pot depune contestaţii în termen de 24 ore de la afişarea
rezultatelor selecţiei. Contestaţiile sunt soluţionate de către o comisie formată din:
 Prorector pentru relaţii internaţionale – preşedinte;
 Decanul facultăţii – membru;
 Coordonatorul ERASMUS+ pe academie – membru.
Art.28 Dosarele candidaţilor împreună cu documentele de bază (CV,
scrisoare de motivaţie, adeverinţa cu mediile obţinute în anii de studiu anteriori
selecţiei) şi rezultatele selecţiei acestora se păstrează la Comisia de implementare a
programului ERASMUS+.
Art.29 Selecţia personalului didactic, instructorilor militari și personalului
didactic auxiliar se face de către coordonatorul ERASMUS+ pe academie pe baza
solicitării acestora. Au prioritate în acordarea grantului de mobilitate cei care:
 predau cursuri la grupele de studenţi ERASMUS+ incoming;
 s-au implicat în implementarea programului ERASMUS+ în academie.
Art.30 (1) Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, prin conducerea
facultăţii la care studentul este înmatriculat, recunoaşte automat perioada de studiu
ERASMUS+ prin numărul total de credite transferabile acumulate de student pe
perioada mobilităţii (stagiului);
(2) Sunt recunoscute creditele certificate în foile matricole/transcript of
records/certificate de participare la mobilităţile de Practică/Plasament ca fiind
obţinute de student la instituţia la care acesta a efectuat mobilitatea ERASMUS+;
(3) Pentru studenţii outgoing care întocmesc lucrarea de licenţă în cotutelă,
având îndrumător un profesor de la universităţile partenere în care îşi desfăşoară
stagiu de mobilitate, se acceptă redactarea lucrării de licenţă în limba engleză,
conform metodologiei universităţii gazdă;
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(4) În urma recunoaşterii menţionate la alin. (1), calificativele/notele
obţinute la disciplinele parcurse pe perioada stagiului se echivalează prin reguli de
conversie clare, transparente şi focalizate pe competenţe şi nu pe denumirile
disciplinelor, pe baza unei corespondenţe între sistemele de notare din cele două
instituţii de învăţământ superior partenere.
(5) Echivalarea notelor/calificativelor se face conform Anexei 6 – Grila de
echivalare a notelor din Ordinul nr. 3223/16.02.2012 al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului (cap. II, articolele 11-17), publicat în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr. 118/16.02.2012, în acord cu principiile Cartei
ERASMUS pentru Învăţământ Superior aprobată de Comisia Europeană de către
Comisia de echivalare a studiilor efectuate în străinătate din facultatea la care
studentul este înmatriculat.
Art.31 Baza pentru recunoaşterea perioadei de stagiu o constituie acordul de
studiu (Learning/Traineeship Agreement before mobility, Application Form, Letter
of Acceptance) și Contractul Financiar aprobat de către rectorul academiei aferente
mobilităţii ERASMUS+ şi foii matricole (Transcript of Records) eliberată de
instituţia gazdă.
Art.32 Toate drepturile câştigate ca student la Academia Forţelor Aeriene
„Henri Coandă” sunt valabile pe toată perioada mobilităţii ERASMUS+.
Art.33 (1) Studentul Erasmus are dreptul să susţină în anul universitar curent
eventualele examene nepromovate pe perioada participării la Programul
ERASMUS+. Media pentru disciplinele la care studentul Erasmus a putut participa
la examene în Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” este cea care se va lua
în calcul la stabilirea clasamentului;
(2) Studentul Erasmus are dreptul să susţină în anul universitar curent
examene de mărire a notei conform prevederilor din Regulamentul activităţii
profesionale a studenţilor din Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, la
disciplinele parcurse pe perioada participării la Programul ERASMUS+.
Art.34 (1) Examenele la disciplinele care nu fac obiectul acordului de
studiu/ plasament practic aferent mobilităţii Erasmus+, precum şi examenele
nepromovate în cadrul perioadei de stagiu se susţin la Academia Forţelor Aeriene
„Henri Coandă”, în timpul sesiunilor de examene aprobate la nivelul academiei.
(2) Se pot organiza sesiuni speciale de examene în cazul în care studenţii se
află în situaţia de a nu putea participa la sesiunile de examene aprobate la nivelul
academiei, ca urmare a participării la mobilitatea ERASMUS+.
Art.35 Disciplinele suplimentare parcurse şi promovate de student pe
perioada stagiului, în afara celor stabilite prin Acordul de studiu şi înregistrate în
Situaţia şcolară, se vor recunoaşte şi echivala la fel ca şi disciplinele stabilite prin
Acordul de studiu şi vor fi înregistrate în Suplimentul la Diplomă, cap. 4
”Informaţii privind curriculumul şi rezultatele obţinute”, ca şi discipline facultative
aprobate de Comisiile de echivalare a studiilor efectuate în străinătate.
Art.36 Formatul documentului de echivalare a perioadei de studiu prin
programul ERASMUS+ din Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din
Braşov constituie Anexa 5 a prezentei metodologii.
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CAPITOLUL 4
DESFĂŞURAREA MOBILITĂŢILOR INCOMING
Art.37 Mobilităţile incoming se realizează astfel:
Pentru studenţi: pe o perioadă de minim 2 (două) luni pentru mobilităţile de
tip Practică și minim 3 (trei) luni pentru mobilităţile de tip Studiu.
Pentru personalul didactic, instructorii militari și personalul didactic
auxiliar: pe o perioadă de minim 2 (două) zile pentru mobilităţile de tip Formare și
minim 5 (cinci) zile pentru mobilităţile de tip Predare.
Art.38 Pentru mobilităţile incoming studenţești oferta de cursuri și teme de
cercetare / perioade de practică pentru studenţi se actualizează anual, prin hotărâre
de Senat și se diseminează de către Comisia de implementare a programului
ERASMUS+, prin diverse mijloace de informare: reuniuni de informare, pliante,
pagina web a Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, cu asigurarea
principiilor transparenţei şi accesului egal la informaţii.
Art.39 La începutul fiecărui semestru Senatul academiei aprobă în funcţie
de numărul de solicitări constituirea grupelor de studenţi ERASMUS+ incoming.
Art.40 În acord cu Ghidul Programului ERASMUS+ studenţii incoming
beneficiază de aceleași drepturi ca și studenţii academiei.
Art.41 Pentru mobilităţile incoming studenţești se semnează, înainte de
începerea mobilităţii, următoarele documente: Learning/Traineeship Agreement
before mobility, Application Form, Letter of Acceptance, Financial Agreement (în
cazul mobilităţilor incoming pe proiectele cu ţările partenere);
Art.42 Pentru mobilităţile incoming studenţești semnarea acordului de
mobilitate (Learning/Traineeship Agreement before mobility, Application Form,
Letter of Acceptance) se face de către coordonatorul ERASMUS+ pe universitate,
după discutarea acestuia cu coordonatorii ERASMUS+ pe facultate, iar Financial
Agreement de către rectorul academiei.
Art.43 Pentru mobilităţile incoming studenţești se elaborează, la finalul
mobilităţii, următoarele documente: Learning/Traineeship Agreement after
mobility, Certificate of Participation.
Art.44 Pentru mobilităţile incoming studenţești fiecare cadru didactic /
instructor militar care a susţinut ore cu grupa de studenţi ERASMUS+ va completa
prin note sau calificative / aprecieri la disciplina sa, în acord cu cerinţele Ghidului
Programului ERASMUS+, catalogul grupei de studenţi ERASMUS+ pus la
dispoziţie de coordonatorul ERASMUS+ pe universitate.
Art.45 Pentru mobilităţile incoming studenţești se vor înregistra la Secţia
Management Educaţional datele cerute de registrul matricol unic.
Art.46 Pentru cadrele didactice care au propus cursuri (cu predare în limba
engleză) / desfăşoară activităţi în cadrul programului ERASMUS+, acţiuni
incoming, orele prestate vor fi trecute în încărcarea didactică la începutul fiecărui
semestru.
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Art.47 Pentru mobilităţile incoming ale personalului didactic, instructorilor
militari și personalului didactic auxiliar din instituţiile partenere semnarea
acordului de mobilitate se face de către coordonatorul ERASMUS+ pe
universitate, după discutarea acestuia cu coordonatorii ERASMUS+ pe facultate /
departament.
Art.48 Activitatea personalului didactic, instructorilor militari și
personalului didactic auxiliar veniţi în cadrul mobilităţilor incoming se desfășoară
în cadrul departamentelor și este organizată din punct de vedere al timpului alocat
predării/formării de către coordonatorii ERASMUS+ pe departament / facultate.
Art.49 Ca urmare a informărilor făcute de coordonatorii ERASMUS+ pe
facultate privind respectiva perioadă de mobilitate incoming, coordonatorul
ERASMUS+ pe universitate va elibera Certificate of Participation fiecărui
participant la mobilitate, contrasemnat de prorectorul pentru învăţământ.
CAPITOLUL 5
IMPLICAŢII FINANCIARE
Capitolul 5.1 Mobilităţi Outgoing
Art.50 (1) În urma participării la concursul de selecţie pentru o mobilitate
outgoing candidatului declarat ADMIS i se întocmesc înainte de începerea
mobilităţii, Learning/ Traineeship Agreement, Application Form şi Contractul
Financiar.
(2) Contractul Financiar reuneşte toate informaţiile privind mobilitatea (datele
instituţiei, datele beneficiarului, perioada de mobilitate, instituţia primitoare,
nivelul grantului şi modalitatea de plată a acestuia, drepturile şi obligaţiile părţilor
etc). El este semnat de:
 participantul la mobilitate,
 coordonatorul Erasmus pe academie,
 contabilul șef al academiei,
 juristul academiei,
 rectorul academiei.
Art.51 (1)Scurtarea mobilităţii se solicită în scris Comisiei de implementare
a programului ERASMUS+. Scurtarea perioadei de mobilitate atrage şi
rambursarea grantului de mobilitate proporţional cu perioada neefectuată, conform
regulilor Programului ERASMUS+ şi calculatorului de granturi pus la dispoziţie
de Comisia Europeană.
(2) Perioadele minime de mobilitate recunoscute sunt: 90 zile pentru studiu
şi 60 zile pentru plasament.
Art.52 Renunţarea la mobilitate se aduce la cunoştinţă, în scris Comisiei de
implementare a programului ERASMUS+, cu cel puţin 60 de zile înaintea datei
prevăzute pentru începerea mobilităţii, astfel încât Comisia de implementare a
programului ERASMUS+ să poată depune în timp util raportul pentru desfăşurarea
mobilităţii studenţești către Ministerul Apărării Naţionale.
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Capitolul 5.2 Mobilităţi Incoming
Capitolul 5.2.1 Proiecte pe Acţiunea Ka103
Art.53 Studenţilor străini participanţi în cadrul programului ERASMUS li
se percep aceleaşi taxe, tip şi cuantum, precum li se percep studenţilor români ai
Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”.
Art.54 (1) Pentru cazarea în spaţiile Academiei Forţelor Aeriene „Henri
Coandă” a studenţilor străini participanţi în cadrul programului ERASMUS,
Consiliul de administraţie al academiei stabileşte o taxă de cazare egală cu
cuantumul cheltuielilor de cazare ce se iau în considerare, pentru studenţii români,
ca parte a cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării
menţionate la art. 411 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Senatul academiei avizează respectiva taxă până la :
- 15 iulie pentru semestrul I din anul universitar următor,
- 15 ianuarie pentru semestrul II din anul universitar în curs.
(3) Cuantumul taxei prevăzute la alin. 1 se comunică studenţilor străini
participanţi în cadrul programului de mobilităţi de tip ERASMUS o dată cu
scrisoarea de acceptare a statului de student ERASMUS în Academia Forţelor
Aeriene „Henri Coandă” .
Capitolul 5.2.2 Proiecte pe Acţiunea Ka107
Art.55 În acord cu prevederile Comisiei Europene contractele financiare ale
participanţilor incoming sunt administrate de către academie, semnăturile existente
pe acestea fiind aceleași ca și pentru studenţii outgoing.
Art.56 Taxele aplicabile studenţilor incoming pe acţiunea KA103 sunt
valabile și pentru studenţii incoming pe acţiunea KA107.
CAPITOLUL 6
DISPOZIŢII FINALE

Art.57 Participarea la programul de mobilităţi ERASMUS+ confirmă
acceptarea completă din partea părţilor implicate a prezentei metodologiei.
Art.58 (1) Prezenta metodologie intră în vigoare la data aprobării prin
Hotărâre a Senatului Academiei.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei metodologii se abrogă Metodologia
organizării și desfășurării concursului de selecţie Erasmus+ studenţi E1-R3 și
Metodologia de efectuare și recunoaștere a perioadelor efectuate în străinătate prin
programul Erasmus+ E1-R3.
PREŞEDINTELE SENATULUI
ACADEMIEI FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”
Colonel prof. univ. dr. ing.
Marian PEARSICA
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ANEXA 1
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ANEXA 2
CRITERIILE DE SELECŢIE A STUDENŢILOR ÎN VEDEREA
EFECTUĂRII DE MOBILITĂŢI ERASMUS+
Criteriile de selecţie a studenţilor în vederea efectuării de mobilităţi
ERASMUS+ sunt:
- performanţa şcolară;
- activitatea profesională/ştiinţifică;
- activitatea extracuriculară;
- interviul structurat în limba engleză.
Punctajul acordat:
- (1) performanţa şcolară: media anilor de studii încheiaţi/semestre
încheiate;
- (2) se acordă 10 puncte pentru candidaţii care nu au mai beneficiat de un
grant ERASMUS
- (3) activitatea profesională/ştiinţifică:
-participarea
cu
lucrări
la
sesiuni
de
comunicări ştiinţifice studenţeşti 10 puncte/lucrare;
-participarea în comitetul de organizare a sesiunilor de
comunicări ştiinţifice studenţeşti conform documentelor justificative
10 puncte.
- (4) activitatea extracuriculară: 10 puncte
-se atestă printr-o adeverintă/diplomă de participare la activităţi
culturale/sportive desfăşurate în anul calendaristic în curs
(5) interviul structurat: media obţinută din notele acordate de către
membri comisiei privind:
- competenţele lingvistice;
- motivaţia personală;
- cunoştinţele referitoare la programul ERASMUS+.
Media finală se calculează ca medie aritmetică între nota de la pct.5 şi
media aritmetică a notelor de la punctele 1, 2, 3 şi 4.
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ANEXA 3

COMPONENŢA DOSARULUI DE CANDIDATURĂ ÎN VEDEREA
SELECŢIEI PENTRU GRANTURI ERASMUS
1. Curriculum Vitae format Europass;
2. Scrisoare de motivaţie;
3. Copie după Cartea de Identitate/Permisul de Rezidenţă în România;
4. Dosar de plastic cu şină.
Observaţie:
Media/mediile anilor de studiu, pentru fiecare student participant la
concursul de selecţie, se va obţine centralizat de Comisia de implementare a
programului ERASMUS+ de la Secţia Management Educaţional a Academiei
Forţelor Aeriene “Henri Coandă”.
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ANEXA 4

ECHIVALAREA DISCIPLINELOR ÎNAINTE DE PERIOADA DE
STUDIU ÎN STRĂINĂTATE PRIN PROGRAMUL ERASMUS+ A
STUDENTULUI …….

Universitatea gazdă
Denumirea
cursului

ECTS

Academia Forţelor Aeriene
„Henri Coandă”
Aprobarea
Denumirea
ECTS
titularului
cursului
de curs

RESPONSABIL CU AVIZAREA CURSURILOR
 coordonator ERASMUS+ pe facultate
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ANEXA 5

ECHIVALAREA REZULTATELOR OBŢINUTE ÎN PERIOADA DE
STUDIU ÎN STRĂINĂTATE PRIN PROGRAMUL ERASMUS+
A STUDENTULUI …….

Universitatea gazdă
Titlul cursului

ECTS

Nota

Academia Forţelor Aeriene
„Henri Coandă”
Titlul cursului
ECTS
Nota*

Comisia de echivalare a studiilor efectuate în străinătate
 decan - preşedinte;
 coordonator ERASMUS+ pe facultate – membru;
 coordonatorii ERASMUS+ pe departamente – membri.
*

Echivalarea notelor se face după următoarele reguli:
a) la credite egale se face conform tabelului din Anexa…;
b) dacă numărul de credite de la universitatea gazdă este mai mare decât cel din
academie, echivalarea notelor se face conform tabelului din anexa…iar diferenţa
de credite se înregistrează în Suplimentul la Diplomă, cap. 4 „Informaţii privind
curriculumul şi rezultatele obţinute”, ca şi discipline facultative cu nota obţinută la
universitatea gazdă;
c) dacă numărul de credite de la universitatea gazdă este mai mic decât cel din
academie, echivalarea notelor va fi media ponderată dintre nota conform tabelului
din Anexa… şi nota examenului de diferenţă acordată de titularul de disciplină
conform formulei:
Nota = (Nota univ gazda x nr credite + nota examen dif x dif de credite)/nr credite
academie
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ANEXA 6
* Grila de echivalare a notelor este cea din Anexa Metodologiei de recunoaştere a
perioadelor de studii efectuate în străinătate, OMECTS nr. 3223/ 16.02.2012,
publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 118/16.02.2012
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