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UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial 

Decanatul 

 

MOBILITĂŢI ERASMUS 

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 
 

Erasmus+ pentru studenți 
 

Selecția studenților pentru mobilități ERASMUS+ outgoing, va avea loc la Facultatea de Construcţii de 

Mașini şi Management Industrial conform criteriilor de eligibilitate şi de selecţie hotărâte la nivelul 

Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ziua de 19 octombrie 2021, pentru mobilități în 

semestrul II al anului academic 2021-2022 (pentru locurile repartizate facultății conform bugetului alocat 

de către TUIASI). 

Înscrierea şi depunerea dosarelor de aplicație pentru mobilități ERASMUS+ studenți, se va face în 

perioada 05 - 15 octombrie, on-line, pe adresa de mail bogdan.ciobanu@academic.tuiasi.ro. 
 

Componența dosarului de aplicație pentru mobilități ERASMUS+ studenți este următoarea: 

(http://www.international.tuiasi.ro/ro/erasmus-cu-tari-participante-k103) 

 Cerere tip către Decanul facultății, pentru înscrierea la concurs (Anexa 2) 

 Formular de eligibilitate (Anexa 3) 

 CV format Europass 

 Scrisoare de intenție, format liber 

 Certificat de competențe lingvistice 

 Adeverința de studii cu mențiuni referitoare la situația solicitantului privind promovarea 

examenelor/colocviilor 

Pentru studenții care nu dețin un certificat de competențe lingvistice (ex. Cambridge, Toefl etc.), certificatul 

de competenţe lingvistice poate fi obţinut în cadrul TUIASI, Departamentul Limbi Străine – „Linguatek”. 
 

Interviul va avea loc pe 19 octombrie 2021, ora 11:00, on-line. 
 

Detalii privind criteriile de eligibilitate şi documentele necesare înscrierii sunt prezentate pe site-ul 

Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial, precum și pe site-ul Universității Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iași, secțiunea ERASMUS. 

 

 

 

Erasmus+ pentru cadre didactice 
 

Selecția cadrelor didactice pentru mobilităţi ERASMUS+ pentru anul academic 2021-2022 va avea loc 

în ziua de 19 octombrie 2021, ora 12:00. 

Înscrierea şi depunerea dosarelor de aplicație pentru mobilități ERASMUS+ cadre didactice, se va face 

în perioada 5 octombrie - 15 octombrie, on-line, pe adresa de mail bogdan.ciobanu@academic.tuiasi.ro 

Dosarul va cuprinde o cerere de înscriere la concursul de selecție cu specificarea universității gazdă 

solicitate, un Curriculum Vitae format Eoropass şi o scrisoare de intenţie. 
 

Lista universităţilor partenere care au încheiat acorduri ERASMUS+ cu Facultatea de Construcții de Mașini 

și Management Industrial este prezentată pe site-ul facultății. 

 

 

Coordonator ERASMUS+ CMMI, 

Conf.univ.dr.ing. Bogdan CIOBANU 
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