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PROCES VERBAL  
 

 

 

Rezultate selecţie mobilităţi de predare și staff training Erasmus+ 2022/2023 

 

În perioada 29 noiembrie – 14 decembrie 2022, Facultatea de Inginerie a organizat concursul 

de selecţie pentru mobilităţile de predare și staff training Erasmus+ pentru anul universitar 

2022-2023, rămase în urma selecției din luna septembrie. 

 

Comisia de selecţie certifică următoarele: 

 

1. au fost depuse 4 dosare de candidatură mobilitate de predare; 

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

3. au fost depuse 0 dosare de cadidatură 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 14.12.2022  la Secretariatul facultăţii şi pe 

pagina de internet www.eng.ubbcluj.ro. Contestaţiile se pot depune în data de 

15.12.2022 până la ora 1600, pe adresa de e-mail a Coordonatorului Instituțional 

Erasmus+ UBB, Ramona Onciu Ph.D., ramona.onciu@ubbcluj.ro. În cazul în care nu 

există contestații, lista afișată se consideră finală. 

 

 

 

                                   

                         Decan, 

 Coordonator Departamental Erasmus FI, 
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Rezultate selecţie mobilităţi de predare și staff training Erasmus+ 2022/2023 

 

 

În perioada 29 noiembrie – 14 decembrie 2022,  Facultatea de Inginerie a organizat concursul 

de selecţie pentru mobilităţile de predare și staff training Erasmus+ pentru anul universitar 

2022-2023. 

 

Selecția s-a efectuat pe un număr de 04  mobilități de predare în cadrul programului Erasmus+ 

KA103, apel 2020 și  1 mobilitate de staff training și 3 mobilități de predare în cadrul 

programului Erasmus+ KA107.  

 

Pe baza concursului de selecţie au fost admişi următorii candidați: 

 

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

2022/2023  

 

Nr. 

crt. 

Nume şi Prenume Universitatea selectată Tip mobilitate 

1. E01R/09.12.2022 Karabuk University -Turcia Teaching 

2. E02R/12.12.2022 University of Banja Luka  

Bosnia & Hețegovina 

Teaching 

3. E03R/12.12.2022 

 

University of Banja Luka  

Bosnia & Hețegovina 

Teaching 

4. E04R/12.12.2022 

 

University of Banja Luka  

Bosnia & Hețegovina 

Staff Training 

5. E05R/13.12.2022 University of Novi Sad – Rep.Serbia Teaching 

 

Pe baza concursului de selecţie au fost distribuiți în lista de rezervă următorii candidați: 

NU ESTE CAZUL. 

 

Tabel 2: Lista persoanelor din lista de respinși în urma concursului pentru bursele 

Erasmus+ 2022/2023. 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi Prenume Universitatea selectată Tip mobilitate 

1. - - - 

 

Comisia de selecție:  

1.Prof.univ.dr.ing. Codruța - Oana HAMAT 

Coordonator Departamental Erasmus+ FI 

2. Conf.univ.dr.ing. Cristian Paul CHIONCEL  

Prodecan FI 

3 Elena Adriana SON 

 Reprezentant Birou Erasmus+ UBB                                                                                         

4. Liana Maria LUPU                                                                                                                  

 Reprezentant Birou Erasmus+ UBB CU Reșița                                                                             Reșița,               

14.12.2022 


