
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După ce a fost accesat link-ul 

pentru programul de 

mobilitate, se va deschide o 

fereastră nouă, unde trebuie 

completate toate câmpurile 

marcate cu *. 

Date personale. 

 

Persoana de contact în caz de 

urgență 

Date legate de facultate, 

specializare, dacă sunteți 

integralist și numărul de ani de 

studii finalizați. 

Bifaţi căsuța pentru a certifica 

conformitatea datelor cu 

realitatea. 

Bifaţi căsuţa pentru a vă 

exprima acordul pentru 

prelucrarea datelor cu caracter 

personal.   

La final, după o ultimă verificare 

daţi click pe butonul “Send 

application”. 

 



După acest pas, veţi primi un e-mail cu un link pentru a continua completarea       aplicaţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se completează data 

naşterii (care trebuie să fie 

identică cu cea din pasul 

anterior). 

Introduceţi un nume de 

utilizator şi o parolă (login şi 

password) pentru a accesa 

aplicaţia. Memoraţi-le pentru a 

le putea folosi la următorii paşi 

şi la alte aplicaţii)! 

LA INTRODUCEREA PAROLEI 

TREBUIE SĂ AVEŢI ÎN VEDERE 

URMĂTOARELE: 

- cel puțin 6 caractere 
- inclusiv 1 literă mare 
- 1 caracter alfanumeric, 
şi SĂ NU CONŢINĂ CARACTERE 

SPECIALE 

Dacă totul este corect completat, 

va apărea fereastra “Registration 

successful“ şi, în acest moment, 

se poate accesa aplicaţia. 



 

După acest pas, veţi primi un e-mail de confirmare a înregistrării în sistem; acest mail conține un link 

de acces în platformă și alte informații utile. 

 

 

 

Toate câmpurile care sunt completate corect vor avea căsuțele bifate în culoarea verde.  

Accesând butonul din dreapta veţi putea continua completarea datelor. 

 



 
Se vor completa câmpurile cu datele legate de adresa permanentă (strada, ţara, oraşul, codul 

poştal şi numărul de telefon). 

Dacă datele sunt identice şi pentru adresa curentă, se va activa butonul care va copia informaţiile. 

  

Daţi click pe butonul UPDATE pentru actualizarea datelor. 

Următoarea etapă este completarea fișei de autoevaluare “score sheet”. 

 

 

Vă rugam să citiți cu atenție indicațiile din partea de sus a acestei pagini.  

Prima dată introduceţi punctele pentru fiecare categorie.  

Doar la final încărcaţi documentele doveditoare în format PDF.  Pentru fiecare poziţie din această 

pagină se va încărca doar un singur document care conține toate dovezile punctate la categoria 

respectivă.  

 



 

1. Completaţi media aritmetică pentru toți ani încheiați [de ex. Dacă sunteți in anul III atunci 

va fi (media anul I + media anul II)/2].  

2. Bifați dacă sunteți preparator demonstrator (dacă se alege YES trebuie încărcată dovada). 

3. Introduceţi numărul de rezumate publicate în reviste naționale ca prim autor (punctajul va 

fi calculat automat). 

4. Introduceţi numărul de rezumate publicate în reviste internaționale ca prim autor 

(punctajul va fi calculat automat).  

5. Introduceţi numărul de rezumate publicate în calitate de co-autor (maximum 3 rezumate) 

(punctajul va fi calculat automat) 

 

  

 

LA FINAL SE VOR ÎNCĂRCA DOVEZILE PENTRU CRITERIILE PUNCTATE   

(Pentru fiecare criteriu se va încărca un singur document (PDF) care conține toate 

dovezile punctate la categoria respectivă). La criteriile unde aveti punctajul 0 

nu trebuie încărcate dovezi. 

 

După o ultimă verificare daţi click pe butonul UPDATE. 

Se va afișa scorul final conform punctajelor încărcate. 

 



 

Dacă totul a fost completat corect va apărea mesajul “Action successful”, apoi pentru a reveni la 

pagina principală daţi click pe butonul “Back”.  

Se trece la următorul pas, transmiterea Cărţii de identitate “Upload copy of ID card”. 

 

 

 

 

 

Documentul corespunzător 

(în format PDF) se va încărca 

la câmpul File după care dați 

click pe butonul Update. 



Se trece la următorul pas, încărcarea CV-ului în format Europass. 

 

 

Se trece la următorul pas, încărcarea scrisorii de intenție “Cover letter”. 

 

 

 

 

 

 

 

Documentul 

corespunzător (în format 

PDF) se va încărca la 

câmpul File după care dați 

click pe butonul Update. 

 

Documentul 

corespunzător (în format 

PDF) se va încărca la 

câmpul File, după care dați 

click pe butonul Update. 



 

 

 

 

 Daţi click pe butonul “Confirm” pentru a trece la pasul următor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima dată daţi click pe 

butonul “UPDATE”.  

Bifați confirmarea trimiterii 

aplicației, apoi daţi click pe 

butonul “UPDATE”. 

Pentru a reveni la pagina 

principală, daţi click pe 

butonul “Back”. 



Platforma va genera formularul de aplicaţie.   

Daţi click pe butonul “Print Application form” pentru a salva, verifica şi imprima documentul.  

Apoi semnaţi documentul şi încărcaţi-l în platformă.  

 

 

 

 

 

După semnarea documentului, acesta se va încărca pe platformă prin activarea butonului “Upload 

signed Application form”. 

 

 

 

 

Documentul corespunzător (în 

format PDF) se va încărca la 

câmpul File, după care apăsați 

butonul Update. 

Pentru a reveni la pagina 

principală, accesați butonul BACK. 



 

Aplicația dumneavoastră este încărcată în platformă în vederea evaluării. 
 

După finalizarea evaluărilor, candidații selectați vor primi instrucțiuni prin e-mail pentru pașii care 

trebuie urmați în continuare. 

 


