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ANUNȚ CONCURS DE SELECȚIE MOBILITĂȚI DE PLASAMENT ERASMUS+ 

DOMENIUL SĂNĂTATE (HEALTH) 

 AN UNIVERSITAR 2021-2022 

 

Biroul Erasmus+ al Departamentului de Relaţii Internaționale anunţă concursul de selecţie pentru 
mobilităţi de plasament Erasmus+ (SMP), an universitar 2021-2022. Aceste mobilități se adresează 
studenților: 

 MEDICINĂ: anii II, III, IV şi V  

 FARMACIE: anii II, III şi IV   

 MEDICINĂ DENTARĂ: anii II, III, IV, V  

 BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE, NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ: anii I şi II 

 ASISTENŢĂ MEDICALĂ: anii I, II și III 

 COSMETICĂ MEDICALĂ - TEHNOLOGIA PRODUSULUI COSMETIC: anii I şi II  
 
Detalii 
Mobilitatea de plasament se poate desfășura într-o universitate, spital universitar sau spital privat, 
clinică sau cabinet privat, laboratoare, institute de cercetare, farmacii, etc. 
Studenții selectați, vor putea beneficia de finanțare doar dacă obțin o scrisoare de acceptare din partea 
instituției gazdă, semnată de șeful departamentului sau al secției respective.  
 
Noul program Erasmus+ 2021-2027 aduce câteva modificări/noutăți, care sunt încă în curs de 

implementare și care se referă la țările și eligibilitatea organismelor în care se vor putea desfășura 

mobilitățile, sprijinul financiar (subzistență, transport, etc) alte aspecte administrative. De îndată ce ele 

vor fi disponibile, vor fi publicate pe site-ul Rel Int - Erasmus.  

Durata mobilității este de 2 luni și se poate desfășura DOAR în perioada: 27.06.2022-16.09.2022, adică 

după sesiunea de examene și înainte de începerea anului universitar 2022-2023. Studenții care au 

restanțe în anul universitar curent își pot începe mobilitatea după încheierea sesiunii de restanţe şi re-

examinări. Nu se acceptă perioade de mobilitate care depășesc data de 16.09.2022 (data de începere a 

anului universitar 2022-2023). 

Criterii de eligibilitate:  

 studenţi români/străini înmatriculaţi la UMFST „G.E.Palade” Târgu Mureş  

Criterii de selecție:  

 STUDENŢI CARE SUNT INTEGRALIȘTI ÎN ANII DE STUDIU ÎNCHEIAȚI 

 Performanţa şcolară: Media aritmetică a anilor de studiu încheiaţi (media X 10) 

 Performanţa ştiinţifică: Lucrări ştiinţifice comunicate cu rezumat publicat [în ţară pentru prim-

autor (n X 3); în străinătate, pentru prim-autor (n X 4) și pentru co-autor (n X 1) (maximum 3 

rezumate în calitate de co-autor)]. 

Atenție! Formula de calcul a punctajului o veți găsi pe platforma Mobility Online (vezi mai jos). Veți 

introduce doar media/numărul de lucrări corespunzător fiecărei categorii. Toate calculele necesare 

pentru obținerea punctajul final vor fi făcute automat. 
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 Se va lua în considerare doar performanţa dovedită prin documente (coperta revistei sau volumului de 

rezumate, pagina în care se precizează numele, perioada şi locaţia manifestării ştiinţifice, pagina sau 

paginile rezumatului lucrării.) 

Manifestările ştiinţifice organizate în alte ţări, inclusiv Ungaria şi Rep. Moldova, se consideră „în 
străinătate” doar dacă sunt manifestări ştiinţifice internaţionale. 

 Calitatea de preparator/demonstrator susținută printr-o adeverință de la Decanat, contra-

semnată de șeful de la disciplina în cauză.   

Adeverința confirmă faptul că studentul a fost preparator demonstrator / intern activ cel puțin în 

semestrul anterior celui în care se desfășoară selecția. (comisia va mări punctajul total obținut după 

evaluarea dosarului cu 10%, conform normelor interne ale universității). 

Dosarul de selecție  

Dosarul de selecție trebuie să conțină, următoarele documente, în format PDF, iar fiecare document 

trebuie să aibă maxim 5MB:  

 Cover letter (scrisoare de motivație) 

 CV Europass, în format PDF 

 Carte de identitate 

 Dovezi referitoare la performanța științifică: pentru fiecare criteriu un singur document, 
cuprinzând toate dovezile de la acel criteriu, în format PDF. 

Platforma Mobility Online. Începând cu această selecție, gestionarea mobilităților Erasmus se va face 

exclusiv online cu ajutorul platformei Mobility Online, platformă dedicată activităților din programul 

Erasmus+.   

Pe site-ul Relații Internaționale, secțiunea Erasmus veți găsi: tutorialul de utilizare a platformei. Vă 

rugăm să citiți cu atenție indicațiile din tutorial și să le urmați întocmai  

De asemenea, vă rugăm să luați în considerare faptul că platforma Mobility Online este în curs de 

implementare și pot să apară erori. În cazul în care întâmpinați dificultăți, vă rugăm să luați legătura cu 

Biroul Erasmus+ (email: rel.int @umfst.ro (pt. Medicină) sau silviana.tulbure@umfst.ro (pt. Medicină 

Dentară şi Farmacie), Tel: 0265215551/235)  

Aplicațiile se pot depune în perioada 28.01.2022 – 18.02.2022 utilizând link-ul de mai jos: 
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=TARGU02&kz_bew_pers=S&k
z_bew_art=OUT&aust_prog=SMP_MED&sprache=en 
  
Aplicațiile depuse vor fi evaluate online de o comisie desemnată. 
  
După finalizarea evaluărilor, vom reveni cu instrucțiuni de urmat înainte, în timpul și după finalizarea 
mobilității pentru candidații selectați.  

 
Coordonator Instituțional Erasmus+ 

Prof. Dr. Angela Borda 
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