
 
 
 

 
 
 
                                                                                         
            Anunţ 
 
 
La data de 15 aprilie 2014 va avea loc selecţia finală a studenţilor USAMV din Bucureşti care 
vor beneficia de granturile oferite prin programul ERASMUS+.  
 
Mobilităţile sunt prevăzute pentru anul universitar 2014-2015 şi se referă la stagii de studii de 
cel puţin 5 luni şi cel mult un an academic. 

 
Destinaţiile scoase la concurs sunt următoarele: 
 

Ţara Universitatea Domeniul 
de studiu 

Nivel 
de studiu 

Nr.de  
locuri 

Portugalia  Instituto Politecnico de 
Braganca 

Ingineria 
mediului 

licenţă / 
master 2 

Spania Universidad Miguel de 
Cervantes 

Ingineria 
mediului licenţă   2 

Turcia Bülent Ecevit University 
Măsurători 
terestre / 
Cadastru 

licenţă / 
master 2 

Norvegia  Sør-Trøndelag University 
College 

Măsurători 
terestre / 
Cadastru 

licenţă / 
master 2 

Belgia Haute Ecole Charlemagne Arhitectură 
Peisageră licenţă 1 

Franţa ENSNP Blois Arhitectură 
Peisageră licenţă 2 

Spania Universidad de la Laguna Arhitectură 
Peisageră licenţă 2 

Italia Universita degli studi di 
Perugia Horticultură licenţă 2 

Italia Universita  di Bologna Medicină 
veterinară licenţă 2 

 

     Italia  Universita degli Studi di 
Perugia 

Medicină 
veterinară licenţă 2 

 

Italia Universita degli Studi di 
Firenze Economie master 1 

Franţa Universite de Lille Economie master 1 
 

Italia Universita degli Studi di 
Perugia Biotehnologii licenţă 2 

 
      
 

 



 
 
 
Grantul lunar* variază în funcţie de ţara în care se află universitatea gazdă, după cum 
urmează: 
 
 
Grupul 1 de ţări Austria,Danemarca, Finlanda, Franţa, 

Irlanda, Italia, Lichtenstein, Norvegia, 
Suedia, Elveţia, Marea Britanie 

500 Euro / lună 

Grupul 2 de ţări Belgia,Croaţia,Cehia,Cipru, Germania, 
Grecia, Luxemburg, Olanda, Islanda, 
Portugalia, Solvenia, Spania, Turcia 

500 Euro / lună 

Grupul 3 de ţări Bulgaria, Estonia, Ungaria, Lituania, 
Malta, Polonia, Slovacia, Macedonia 

450 Euro / lună 

 
* Grantul lunar se calculează şi în funcţie de grila de calcul, precum şi sumele destinate 
USAMV 
 
Pentru a participa la selecţie, candidaţii trebuie să prezinte la biroul Erasmus+  un dosar care să 
conţină următoarele documente (elaborate în limba română): 
 

• scrisoare de intenţie; 
• CV; 
• o recomandare de la un cadru didactic; 
• situaţia matricolă a anilor de studiu încheiaţi. 

 
Termenul de depunere a dosarelor la biroul Erasmus+ este 8 aprilie 2014. 

 
Selecţia candidaţilor va consta în susţinerea unui test de limbă - retroversiune din limba română 
în limba ţării de destinaţie şi din limba ţării de destinaţie în limba română. 
       
Studenţii şi masteranzii care doresc să participe la selecţie sunt invitaţi în data de 15 aprilie 
2014, orele 11.00 să se prezinte în amfiteatrul Apa (clădirea principală, corp A, parter), 
unde va avea loc întâlnirea cu toţi candidaţii. 
 
Numărul de beneficiari finali ai granturilor va fi stabilit şi în concordanţă cu suma totală 
destinată USAMV. 
     
Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Coordonatorul programului ERASMUS+ al USAMV 
din Bucureşti, Dr. Ecaterina Ştefan – Biroul Relaţii  Internaţionale şi Imagine (corp A, parter).    
  
 
                                  
 
                               Coordonator Progam Erasmus+, 
                                              Dr.  Ecaterina Ştefan  
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