REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE AL
BIROULUI ERASMUS+

BUCUREŞTI
2016

CAPITOLUL I
DISPOZIłII GENERALE
Art.1 Biroul Erasmus+ al UniversităŃii Ecologice din Bucureşti a fost înfiinŃat prin decizia
Senatului, în conformitate cu reglementările în vigoare.
Art.2. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare si funcŃionare al Biroului Erasmus+.
Art.3. Activitatea Biroului Erasmus+ se desfăşoară în baza Ordinului Ministerului EducaŃiei şi
Cercetării ŞtiinŃifice nr. 4238/17.06.2015, conform legilor în vigoare, a Cartei UniversităŃii şi a
prezentului regulament.
Art.4. Biroul Erasmus+ este subordonat Preşedintelui UniversităŃii Ecologice din Bucureşti sau
împuternicitului acestuia.
CAPITOLUL II
MISIUNE, ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE
Art. 5. Misiunile principale ale Biroului Erasmus+ sunt:
- identificarea proiectelor Erasmus+ de interes pentru Universitate;
- întocmirea si depunerea candidaturii instituŃionale pentru aceste proiecte şi de derulare a
acestor proiecte;
- facilitarea implicării UniversităŃii în programe de colaborare care au caracter de
complementaritate cu Erasmus+;
- facilitarea dezvoltării relaŃiilor internaŃionale de colaborare academică ale UniversităŃii;
- îndeplinirea sarcinile administrative aferente.
Art. 6. Biroul Erasmus+ contribuie la promovarea imaginii universităŃii pe plan internaŃional.
Art. 7. Biroul Erasmus + este constituit din Coordonatorul Biroului si reprezentanŃii facultăŃilor.
Numirea Coordonatorului Erasmus+ se face de către Preşedintele UEB la propunerea Rectorului
UEB. Numirea reprezentanŃilor facultăŃilor se face de către Decanii facultăŃilor respective.
Art. 8. FuncŃionarea Biroului Erasmus + UEB se face pe baza unui Plan anual de activităŃi, în
concordanŃă cu contractul de finanŃare semnat între UEB şi AgenŃia NaŃională pentru Programe
Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale.
CAPITOLUL III
ATRIBUłII ŞI ACTIVITĂłI
Art. 9. Principalele atribuŃii ale Biroului Erasmus+, în conformitate cu domeniul său de competentă,
sunt:
a) identificarea proiectelor finanŃate prin Erasmus+ care se derulează în instituŃie şi alcătuirea
unei baze de date corespunzătoare, care va fi actualizată permanent;
b) informarea structurilor de conducere ale UniversităŃii şi, în mod direct sau prin
coordonatorii Erasmus+ pe facultate, a potenŃialilor beneficiari cu privire la oportunităŃile de
finanŃare pentru instituŃii de învăŃământ superior, studenŃi şi personal academic, prin Erasmus+;
c) întocmirea si depunerea candidaturii pentru proiectele instituŃionale de mobilitate la
instituŃiile abilitate, anual;
d) organizarea procesului de selecŃie a beneficiarilor de mobilităŃi Erasmus+, în condiŃiile
reglementate de Comisia Europeană şi pe baza criteriilor interne ale UEB, aprobate de cei în drept;
e) organizarea prin coordonatorii departamentali Erasmus de reuniuni cu studenŃii selectaŃi,
înainte de plecarea în mobilitate;
f) facilitarea, cu ajutorul coordonatorilor Erasmus+ pe facultate, pentru studenŃii selectaŃi, a
contactelor cu instituŃiile gazdă, în timp util, pentru o bună informare asupra condiŃiilor de cazare şi
a programelor concrete de lucru;
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g) organizarea si monitorizarea în mod direct sau prin coordonatorii Erasmus+ pe facultate a
modului de derulare a mobilităŃilor pentru studenŃi şi pentru personalul academic, atât studenŃi
/personal universitar din cadrul UniversităŃii care efectuează o mobilitate în străinătate, cât şi
studenŃi /personal universitar din străinătate care efectuează o mobilitate în Universitate, în
condiŃiile de calitate stipulate de Carta Erasmus pentru învăŃământ Superior (Erasmus Charter for
Higher Education);
h) facilitarea obŃinerii vizelor pentru studenŃi şi pentru personalul academic, atât pentru
studenŃii /personalul universitar din Ńări terŃe care sunt primite pentru mobilitate de către
Universitate, cât si pentru studenŃii /personalul academic al UniversităŃii, care efectuează o
mobilitate în Ńări terŃe, dacă este cazul, în cooperare cu Ministerul EducaŃiei şi Cercetării ŞtiinŃifice;
i) organizarea pregătirii lingvistice a participanŃilor la mobilităŃi, dacă este cazul;
j) facilitarea recunoaşterii rezultatelor învăŃării obŃinute în urma mobilităŃilor pentru studenŃi
şi a echivalării perioadelor de studii /plasament în străinătate, în conformitate cu prevederile
Ordinului MECTS nr. 3223/2012 şi cu principiile Cartei Erasmus pentru învăŃământ Superior
aprobate de Comisia Europeană;
k) sprijinirea reintegrării studenŃilor beneficiari, la întoarcerea din mobilitate, prin
coordonatorii Erasmus+ pe facultate;
l) gestionarea contractelor de finanŃare încheiate cu AgenŃia NaŃională pentru Programe
Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale pentru derularea mobilităŃilor
studenŃilor şi personalului universitar;
m) actualizarea permanentă a bazei de date MobilityTool;
n) sprijinirea AgenŃiei NaŃionale pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi
Formării Profesionale în implementarea strategiei europene de diseminare şi exploatare a
rezultatelor proiectelor, prin identificarea exemplelor de bună practică, a metodelor inovatoare şi a
rezultatelor profesionale transferabile şi prin transmiterea acestor informaŃii către AgenŃie şi
promovarea lor la nivel local;
o) consilierea în mod direct sau prin coordonatorii Erasmus+ pe facultate a beneficiarilor sau a
potenŃialilor beneficiari de granturi de mobilitate;
p) raportarea către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării ŞtiinŃifice, către AgenŃia NaŃională
pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale şi către alte instituŃii
abilitate, asupra proiectelor Erasmus+ care se derulează în cadrul UniversităŃii;
q) colaborarea în implementarea strategiei UniversităŃii în domeniul relaŃiilor internaŃionale.
r) sprijinirea participării active a UniversităŃii la programe şi activităŃi internaŃionale care au
caracter de complementaritate cu programului Erasmus+;
s) gestionarea bazelor de date legate de programele Erasmus+ ale UniversităŃii şi a
contractelor inter - instituŃionale din cadrul Erasmus+;
t) organizarea reprezentării UniversităŃii în relaŃiile cu instituŃiile partenere din tară şi
străinătate, cu AgenŃia NaŃională pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi Formării
Profesionale, cu Comisia Europeană si cu alte organisme la care Universitatea s-a afiliat în cadrul
programului Erasmus+;
u) participarea la seminarii, conferinŃe şi alte reuniuni de informare şi formare pe probleme
specifice activităŃii Biroului Erasmus+;
v) Ńinerea evidenŃei, păstrarea şi arhivarea bazelor de date şi a documentelor justificative
privind derularea programelor Erasmus şi a activităŃilor de cooperare internaŃională din cadrul
programelor Erasmus ale UniversităŃii;
w) comunicarea permanentă cu departamentele similare din universităŃile partenere în vederea
menŃinerii şi dezvoltării relaŃiilor cu omologii din aceste instituŃii;
x) colaborarea în recrutarea studenŃilor din străinătate şi orientarea acestora spre facultăŃile
corespunzătoare din UEB ;
y) monitorizarea calendarului internaŃional al evenimentelor conexe programului Erasmus+ şi
a concursurilor de proiecte complementare si informarea organelor de conducere ale UniversităŃii
despre acestea;
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z) sprijinirea organizării de manifestări Erasmus+ şi a altor manifestări internaŃionale în cadrul
UniversităŃii;
CAPITOLUL IV
PUBLICAłII
Art. 10. Având în vedere participarea la activitatea de promovare a imaginii universităŃii pe plan
internaŃional, Biroul Erasmus+ va pregăti şi edita broşuri, reviste, CD-uri şi alte materiale
informative, din fondurile disponibile pentru aceste acŃiuni din programele internaŃionale sau din
fondurile universităŃii.
Art. 11. Biroul Erasmus+ va urmări actualizarea permanentă a paginii rezervate acesteia pe site-ul
UniversităŃii, atât în limba română cât şi în limba engleză.
CAPITOLUL V
DISPOZIłII FINALE
Art. 12. AtribuŃiile Coordonatorului Biroului Erasmus+ sunt stabilite prin fişa postului.
Art. 13. Modificarea prezentului regulament se face prin decizia Senatului.
Art. 14. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinŃa Senatului UniversităŃii Ecologice din
Bucureşti din data de 18.01.2016.

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU
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