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1. Informaţii generale 
 

Programul ERASMUS+, finanţat de către Comunitatea Europeană oferă studenţilor din UTC-N 
oportunitatea de a urma un program de studiu la o universitate parteneră dintr-o ţară membră a UE, ȋn 
baza unor acorduri de cooperare bilaterale încheiate între facultățile/departamentele din UTC-N şi 
universitățile partenere din UE. 
 
Perioada mobilității: sem I+II al anului universitar 2023-2024, vacanţa de vară 2023  
Durata mobilităților: minim 1 luni, maxim 1 an academic (pentru mobilitaţile care încep în semestrul I)  
Nivelul de studiu: L (licenţă), M (master) sau D (doctorat). 
Nivelul de studiu este stabilit în Acordul Bilateral ERASMUS+ dintre UTC-N şi universităţi partenere 
din UE. Data începerii şi conţinutul programului de studiu vor fi stabilite împreună cu cadrele didactice 
responsabile la nivelul facultăţii în funcţie de calendarul şi structura academică a celor două universităţi 
şi de condiţiile de schimb prevăzute în acordurile bilaterale. 
 

2. Concursul de selecție 
Oferta de mobilităţi: Vezi baza de date acorduri ERASMUS+  
ERASMUS+ 2023 - Facultatea de Construcții (utcluj.ro) 

Relatii internationale (utcluj.ro) 

 

Condiții de eligibilitate 
Orice student din UTC-N, care doreşte să participe la un program de studiu într-o universitate parteneră 
din UE în cadrul programului ERASMUS+ a UTC-N, pentru a deveni student ERASMUS+  trebuie să 
îndeplinească următoarele criterii: 

− să aibă cetăţenie română;   
− să fie înmatriculat la UTC-N pentru studii de nivel L (licenţă), M (master) sau D (doctorat);  

− să fi absolvit cel puţin primul an de studii universitare în momentul începerii mobilității; 

− să fie integralist cu o medie generală de minim nota 8;  
− să poată demonstra aptitudini şi abilităţi specifice, în concordanţă cu activitatea ce urmează a 

se desfăşura la universitatea parteneră din UE;  
− să promoveze un test de cunoştinţe lingvistice; 

− să fie compatibil cu opţiunile de mobilitate solicitate;  
− să nu fi beneficiat de un alt stagiu ERASMUS, de același tip in cadrul aceluiași ciclu de studiu.  

 
 
Notă:  
Pentru studenții cu rezultate deosebite (media peste 9) dar cu resurse limitate justificate prin acte 

(cazuri sociale, etc.), conducerea facultății va căuta surse alternative de finanţare. 

Finanţare suplimentară de 250€/ lună pentru beneficiari de bursă socială, refugiaţi, etnie romă. 

 

 

http://bri.utcluj.ro/erasmus_plus.php
https://constructii.utcluj.ro/international/erasmus-2023.html
http://bri.utcluj.ro/erasmus_plus_cj.php


  
 

Criterii de selecție: 
Dosarul de candidatură va cuprinde: 

− formular de înscriere, cu precizarea opțiunilor; 

− curriculum vitae, în limba engleză şi/sau în limba în care se va efectua stagiul, în format 
Europass;   

− scrisoare de intenție redactată în limba engleza;  

− proiect de studiu, cu detalierea obiectivelor de studii si profesionale prevăzute pe durata 
mobilității (1-2 pagini). Pentru studenții care doresc sa efectueze mobilități de studiu la nivel 
licență sau master, proiectul va consta în enumerarea disciplinelor care urmează a fi studiate şi 
care sunt in concordanță cu disciplinele regăsite in curricula universităților partenere (pentru 
toate cele trei opțiuni de universităţi). Studenții care doresc să efectueze mobilități de plasament 
vor prezenta propunerea sintetică a proiectului de cercetare (i.e. disertaţie/doctorat), indicând 
coordonatorul științific din UTCN, sau activităţile pe care le va efectua la firma la care doreşte să 
efectueze mobilitatea; 

− certificat de competență lingvistică adecvat programului de studiu la universitatea gazdă din UE, 
eliberat de catedra de specialitate a UTC-N sau alte instituții autorizate (minimum B1 - nivel 
mediu, dacă universitatea gazdă nu are alte cerințe);  

− scrisoare de recomandare de la un cadru didactic cu care a desfășurat activități didactice (curs, 
seminar, lucrări sau proiect) sau coordonatori de stagiu; 

− adeverință eliberată de decanatele facultăților din care să rezulte situația profesională de pe 
toata durata studiilor universitare; studenții de la nivel master vor prezenta adeverința/diploma 
din care să rezulte media la licență si media anilor de studiu; studenții de la nivel doctorat vor 
prezenta o adeverință de la școala doctorală din care sa rezulte situația stagiului de doctorat; − pr 

− alte documente care pot să vă susțină candidatura și care pot fi solicitate în mod suplimentar de 
către coordonatorii departamentali (fotocopii diplome, certificate, atestări privind rezultatele 
cercetării științifice studențești, participări la proiecte extracurriculare, etc.). 

 

3. Calendarul concursului la Facultatea de Construcții 
 
Depunerea (trimiterea) dosarelor de candidatură se face ȋn perioada: 29 februarie-3 martie (inclusiv).  

Candidații vor transmite obligatoriu toate documentele ȋn format electronic (documente în format PDF) la 
următoarele adrese de e-mail:  

- candidaturi la nivel de studiu Licenţă (CCIA,CE)+Doctorat: Conf.dr.ing. Ligia Moga: 

ligia.moga@ccm.utcluj.ro 

- candidaturi la nivel de studiu Licenţă (IC,IMC,ACH): Asist. dr.ing. Plesa Luminita: 

luminita.molnar@ccm.utcluj.ro   
- candidaturi la nivel de studiu Licenţă (CFDP,IUDR,MTC): Şef.l.dr.ing. Mădălina Ciotlăuş: 

madalina.ciotlaus@infra.utcluj.ro  

- candidaturi la nivel de studiu Masterat: Şef.l.dr.ing. Prodan Iulia: iulia.prodan@dst.utcluj.ro  

- candidaturi la nivel de studiu Licenţă şi Masterat Baia Mare: Şef.l.dr.ing. Teodora Şoimoşan: 

teodora.soimosan@mtc.utcluj.ro  

 
Selecția studenților se va face pe baza dosarului de candidatura şi a interviului de selecție care va avea 
loc la data de 15 Martie 2023. 
 

Comisia de selecție:  
Membri: 

Conf.dr.ing. Nicoleta Cobîrzan, Prodecan Relații Internaționale şi Imagine 

Prof.dr. ing. Cristina Câmpian, Director birou Erasmus+, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 

Conf.dr.ing. Ligia Moga, Coordonator Erasmus+, Facultatea de Construcții 

Şef.l.dr.ing. Prodan Iulia, Membru în comisie 

mailto:ligia.moga@ccm.utcluj.ro
mailto:Luminita.MOLNAR@ccm.utcluj.ro
mailto:madalina.ciotlaus@infra.utcluj.ro
mailto:iulia.prodan@dst.utcluj.ro
mailto:teodora.soimosan@mtc.utcluj.ro


  
 

Şef.l.dr.ing. Madalina Ciotlăuş, Membru în comisie 

Şef.l.dr.ing. Teodora Şoimoşan, Membru în comisie 

Asist.dr.ing. Luminiţa Pleşa, Membru în comisie 

Stud. Segiu Covaci, Membru in comisie, Reprezentant al studenților  

Jurist Andreea POPA, Membru în comisie, Reprezentant Birou Erasmus +, Universitatea Tehnică Cluj-

Napoca 

 
Membri supleanți: 

Conf.dr.ing. Livia Anastasiu 
Conf.dr.ing. Zsolt Nagy 
 

Invitati: 
Reprezentanți ai asociațiilor studențești. 

 

Concursul de selecţie va avea loc ȋn data de: 15 Martie 2022, ora 14:00, Platforma 
Teams. 
Link întâlnire: https://msteams.link/KN6C 
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