
Decizia Senatului nr. 
2178/26.10.2018 – Anexa 4. 
 

 

Raport despre acțiunile de mobilitate Erasmus+ în anul universitar 2017/2018 
și despre sumele de finanțare primite în anul 2017 

– rezumat – 

În acest raport prezentăm activitățile de mobilitatea Erasmus+ al Universității Sapientia în anul 
universitar 2017/2018, în comparație cu activitățile de mobilitate desfășurate în anul universitar 
2016/2017, precum și modalitatea de folosire a sumelor de finanțare primite în anul 2017. 

 

Mobilități studențești 
pentru studii = SMS 

Mobilități studențești pentru 
stagii = SMP 

Mobilități a 
personalului 

pentru predare = 
STA 

Mobilități a 
personalului pentru 

formare = STT 

Sprijin organizațional 
= SOM 

 
I. Realizări 
 

1. În iunie 2018 a luat startul mobilitatea Erasmus+ cu numărul 1000 organizat de 
Universitatea Sapientia cu țările din program. Din aceștia 314 au fost SMS, 248 SMP, 237 STT și 
201 STA. 

Număr de mobilități KA103 organizate pe proiecte: 
proiectul din 2013: 131 
proiectul din 2014: 196 
proiectul din 2015: 181 
proiectul din 2016: 279 
proiectul din 2017: 279. 
 
2. În cele 5 ani universitari petrecute în programul Erasmus+ am organizat în total 1052 de 

mobilități: 
 
KA103 – pe an universitar 

Tip                   
An universitar

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
SMS (314) 42 61 64 70 77 
SMP (300) 31 65 91 50 63 
STT (237) 26 29 43 68 71 
STA (201) 32 41 34 42 52 
Total (1052): 131 196 232 230 263 

 
 

KA103 – pe facultăți 

Tip 
Facultate

 Facultățile din Miercurea 
Ciuc 

Facultatea din Cluj-
Napoca 

Facultatea din Târgu 
Mureș Rectorat 

SMS 171 (15+33+36+38+49) 60 (17+10+11+11+11) 83 (10+18+17+21+17) 0 
SMP 187 (12+49+60+31+35) 47 (10+7+10+8+12) 66 (9+9+21+11+16) 0 
STT 86 (14+11+18+21+22) 40 (2+6+8+12+12) 70 (6+5+10+25+24) 41 (4+7+7+10+13) 
STA 81 (13+18+17+15+18) 62 (11+14+10+13+14) 58 (8+9+7+14+20) 0 
Total: 525 209 277 41 
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3. În cei 5 ani universitari s-au produs o mulțime de schimbări în cadrul personalului 
administrativ al programului. 

4. Centralizatorul sumelor de finanțare primite în cadrul programului de mobilități Erasmus+: 
 
Anul 

proiectului Numărul contractului 
Suma de finanțare 

contractată Statutul contractului 

2013 35/31.05.2013 135.918,- € decontat 135.159,40 € 
2014 2014-1-RO01-KA103-000194 317.820,- € decontat 
2015 2015-1-RO01-KA103-014404 321.180,- € decontat 
2016 2016-1-RO01-KA103-023280 387.225,- € decontat 

2017 
2017-1-RO01-KA103-035700 436.370,- € 

în curs de derulare 
(în valoare de 955.098,- €) 

2017-1-RO01-KA107-035701 29.910,- € 

2018 
2018-1-RO01-KA103-047418 473.825,- € 
2018-1-RO01-KA107-047431 14.993,- € 

 
În momentul de față avem în paralel patru proiecte de mobilitatea în derulare în valoare totală 

de aproape un milion de EUR. 
5. În perioada 6-12 martie am organizat la toate cele trei facultăți și la Centrul de Studiu Sf. 

Gheorghe evenimentul de promovare Erasmus+ Open Doors, unde am prezentat programul, iar 
studenții care au fost în mobilități ne-au împărtășit experiențele. Au fost prezenți 108 de studenți 
la Miercurea Ciuc, 43 se studenți la Cluj-Napoca, 34 de studenți la Târgu Mureș și 21 de studenți 
la Sfântu Gheorghe. 

6. A fost modificat regulamentul intern privind mobilit ățile Erasmus+ ale personalului pe baza 
experiențelor acumulate, acesta a fost aprobat de către senatul universității în data de 29 iunie 
2018. 

7. Subpaginile web Erasmus+ al fiecărei facultăți au fost permanent actualizate, am încărcat 
diverse informații utile și relatările studenților care au participat la mobilități. 

8. Am participat la seminariile Erasmus+ organizate de către Agenția Națională în septembrie 
2017 și ianuarie 2018. 
 
II. Raport financiar 
 
II.1. Contracte de finanțare, mobilitățile efectuate 
 

Comisia Europeană (CE) a încredințat sarcinile de execuție bugetară al programului Erasmus+ 
agențiilor naționale. În consecință universitatea noastră derulează proiectele de mobilitate pe baza 
contractelor de finanțare încheiate cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale („agenția națională” sau „AN”, A.N.P.C.D.E.F.P.) 

În anul universitar 2017/2018 am participat în programele de mobilități KA103 (cu țările din 
program) și KA107 (cu țările partenere).  

 
KA103 
 
Mobilitățile organizate în decursul anului universitar 2017/2018 au fost finanțate din proiectul 

2017-1-RO01-KA103-035700 care are valoarea de 436.370 € (+12,7%,). Suplimentare nu am 
cerut, prelungirea nu este posibilă, iar în momentul de față sunt în derulare încă 12 SMS și 10 
SMP finanțate din acest proiect.  

Până acum am organizat 279 de mobilități în cadrul acestui proiect, din care 2 SMP în vara 
anului 2017, 263 mobilități în anul universitar 2017/18 (77 SMS, 63 SMP, 52 STA, 71 STT) și 14 
mobilități în anul universitar 2018/19 (12 SMS, 2 STA).  

Mobilitățile contractate și efectuate sunt cuprinse în tabelul de pe pagina următoare. 
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Tipul de 
mobilitate 

Parametri 
Contractul din  

20161 

Realizat în 
anul univ. 
2016/2017 

Contractul din  
2017 2 

Realizat în 
anul univ. 
2017/2018 

(din contractul 
2016 + 2017) 

Acțiuni de 
mobilitate a 
studenților 
pentru studii 
(SMS) 
 

Sprijin financiar 170 000 € 144 705 € 187 500 € 177 710 € 

Număr de 
mobilități 

68 70 75 77 

Acțiuni de 
mobilitate a 
studenților 
pentru 
plasament/ 
stagii (SMP) 

Sprijin financiar 
105 875 € 63 997 € 

+ 2 600 €* 
105 000 € 87 086 € 

Număr de 
mobilități 

55 48 
+2*  

55 63 

Acțiuni de 
mobilitate a 
personalului 
pentru predare 
(STA) 
 

Sprijin financiar 33 825 € 29 190 € 36 740 € 36 330 € 

Număr de 
mobilități 

41 42 44 52 

Acțiuni de 
mobilitate a 
personalului 
pentru formare 
(STT) 

Sprijin financiar 23 925 € 38 675 € 47 530 € 44 750 € 

Număr de 
mobilități 

29 68 49 71 

Sprijin pentru 
organizarea de 
mobilităților 
(SOM) 

 53 600 € 43 181 € 59 600 € 59 600 € 

Total: Sprijin 
financiar 

387 225 € 
319 748** € 
+ 2 600 €* 

436 370 € 405 476 €***  

Număr 
mobilit ăți 

193 mobilități 

230 mobilități la 
nivelul anului 

universitar  
(228 mobilități 
din ctr. 2016 și 
2 mobilități din 

ctr. 2017) 

223 mobilități 
263 mobilități la 
nivelul anului 

universitar 

 

* Cele +2 mobilități de plasament organizate în vara anului 2017 au fost finanțate din contractul nr. 2017-1-
RO01-KA103-035700 încheiat cu AN. 
** Diferența de 67.477 € față de sprijinul financiar primit (387.225 €) = valoarea celor +51 SMP organizate 
în vara anului 2016 (2015/2016). 
∗∗∗ Diferența de 30.894 € față de sprijinul financiar primit (436.370 €) = 2.600 € SMP în anul univ. 2016/17 
+ 25.260 € SMS în anul univ. 2018/19 + 1.620 € STA în anul univ. 2018/19 + 1.414 € rest al cărui utilizare 
depinde de cererile pentru grant social.  
 

KA107 
 
În anul universitar 2017/18 am participat pentru prima oară la programul KA107, partenerul 

nostru fiind Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education din 

                                                           
1 Cf. ctr. 2016-1-RO01-KA103-023280 semnat cu AN în data de 18.07.2016, durata 01.06.2016 – 31 mai 2018 (24 
luni) 
2 Cf. ctr. 2017-1-RO01-KA103-035700 semnat cu AN în data de 28.07.2017, durata 01.06.2017 – 31 mai 2019 (24 
luni) 
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Berehove, Ucraina. Proiectul nostru KA107 a primit o finanțare de 29.910 € pe baza contractului 
financiar nr. 2017-1-RO01-KA107-035701 cu durata de 26 luni (01.06.2017 – 31.07.2019). În 
cadrul acestui proiect s-au realizat până în prezent 13 mobilități: 9 în anul universitar 2017/18 (4 
outgoing STA, 2 outgoing STT, 2 incoming STA și 1 incoming STT), și 4 în anul universitar 
2018/19 (2 outgoing STA, 1 incoming STT, și în curs de desfășurare 1 incomig SMS).  

 
II.2. Ratele granturilor 
 

Ratele de subzistență și de transport aplicabile sunt decise de către AN. 
 
Rata de sprijin individual SMS pentru anul universitar 2017/18 pentru țările în care studenții 

noștri au efectuat mobilități pentru studii: 
 
   KA103 

Țara instituției gazdă Grant lunar Erasmus+ 

Irlanda, Spania 500 € 
Polonia, Ungaria 450 € 

 
Pentru studenții care au efectuat o mobilitate de plasament, la granturile din tabel s-a adăugat 

suma de 200 €/lună.  
Studenții selectați pentru o mobilitate de studii care au avut dreptul la bursă socială au primit 

suma de 200 €/lună în plus față de granturile din tabel. 
 
Pentru personalul universitar outgoing grantul a fost compus din sprijinul individual de 

subzistență și sprijinul individual pentru transport, acestea au variat în funcție de țara gazdă și de 
distanță:  

 
KA103 

Țara instituției gazdă Sprijinul individual de subzistență Tipul programului 

Irlanda 160 € 
KA103 Franța, Italia, Ungaria, Polonia 140 € 

Germania, Portugalia, Slovacia 120 € 
Țările partenere (în cazul nostru: Ucraina) 160 € KA107 

 
Sprijinul pentru transport, în funcție de distanța dintre instituția de trimitere și instituția gazdă3: 

 

Distanță Sumă Tipul programului 

10-99 km 20 € / participant KA103 
100–499 km  180 € / participant 

KA103, KA107 

500–1999 km  275 € / participant 
2000–2999 km  360 € / participant 
3000–3999 km  530 € / participant 
4000–7999 km  820 € / participant 
8000 km sau mai mult 1100 € / participant 

 
În cazul tuturor mobilităților distanța a fost calculată de la sediul universității. 
 

                                                           
3 Calculatorul de distanță al CE: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
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II.3. Transferuri bugetare 
 

Transferurile bugetare din contractul nr. 2017-1-RO01-KA103-035700 vor fi notificate când 
vor deveni finale, înainte de terminarea proiectului. Vom notifica următoarele transferuri, cu 
respectarea regulilor aferente (prognoză): 
 
KA103 

Tip de mobilitate € conform contractului 
€ după transferul bugetar 

(anul 2019) 
– prognoză – 

Procent față de contract 
(în cadrul aceluiași tip de 

mobilitate) 
Acțiuni de mobilitate a 
studenților pentru studii 
(SMS) 

187 500 204 384 109% 

Acțiuni de mobilitate a 
studenților pentru 
plasament/ stagii (SMP) 

105 000 89 686 85,42% 

Acțiuni de mobilitate a 
personalului pentru 
predare (STA) 

36 740 37 950 103,29% 

Acțiuni de mobilitate a 
personalului pentru 
formare (STT) 

47 530 44 750 94,15% 

Sprijin pentru organizarea 
de mobilităților (SOM) 
 

59 600 59 600 100% 

Total: 436 370 436 370 100% 

 
III. Acorduri interinstitu ționale 

 
În cadrul programului Erasmus+ mobilitățile dintre instituțiile de învățământ superior din țările 

de program/partenere se desfășoară pe baza unor acorduri interinstituționale. 
Universitatea Sapientia are în prezent 122 de acorduri interinstituționale Erasmus+ pentru 

perioada 2014-2020/21 cu 48 de instituții de învățământ superior din străinătate: 29 din Ungaria, 3 
din Polonia, 1 din Lituania, 2 din Germania, 1 din Danemarca, 2 din Franța, 2 din Irlanda, 2 din 
Italia, 1 din Slovacia, 1 din Portugalia, 1 din Spania, 1 din Suedia, 1 din Turcia, 1 din Ucraina.  

Erasmus+ sprijină și parteneriatele strategice. Universitatea noastră a avut în anul universitar 
2017/2018 două parteneriate strategice, ambele ale facultății din Miercurea Ciuc: 

1. cu CIEP asbl din Belgia, număr contract 2015-1-BE01-KA203-013202, titlu CERTIC – 
Certification des acquis dans le secteur non marchand, durata 30 de luni, perioada 01.09.2015-
28.02.2018, proiectul este finanțat de către agenția națională a Belgiei;  

2. cu Turisticka i ugostiteljska skola Dubrovnik (TUSDU), număr contract 2016-1-HR01-
KA202-022160, titlu: Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in 
diversity in the EU labour market, durata 24 luni, perioada 01.09.2016 – 31.08.2018, proiectul 
fiind finanțat de către agenția națională a Croației. 
 
IV. Ac țiuni de mobilitate 
 

În anul universitar 2017/2018 numărul de mobilități KA103 a fost de 263, toate finanțate din 
proiectul din 2017, iar numărul total de mobilități KA107 a fost 9. 

Pe tipuri de mobilități și pe facultăți, situația se prezintă astfel:
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KA103 

Tip      
Facultate

 Facultatea din Miercurea 
Ciuc 

Facultatea din Cluj-
Napoca 

Facultatea din Târgu 
Mureș 

SMS 49 
= 84 SM 

11 
= 23 SM 

17 
= 33 SM 

SMP 35 12 16 
STA 18 

= 40 ST 
14 

= 26 ST 
20 

= 44 ST 
STT 22 12 24 

Total: 124 49 77 
 
IV. 1. Acțiuni de mobilitate a studenților – KA103 

 
În anul universitar 2017/2018 numărul total de mobilități studențești Erasmus+ a fost de 140 

ceea ce înseamnă o creștere de 16,67% față de anul universitar precedent: 
77 mobilități studențești pentru studii (contractul din 2017)+ 
63 mobilități studențești pentru stagii (contractul din 2017). 
 
Procentul mobilităților studențești raportat la numărul total de studenți a fost de 6,01% față de 

5,36% din anul universitar precedent. Situația pe facultăți: 
 
KA103 

Facultatea din Total mobilit ăți 
studențești 2017/2018 

Procent din nr. 
mobilit ăți studențești 

Procent din nr. total 
studenți pe facultăți 

Miercurea Ciuc 84 60% 9,59% 
Cluj-Napoca 23 16,43% 8,52% 
Târgu Mureș 33 23,57% 2,79% 

Total: 140 100% 6,01% 
 
IV.1.a) Acțiuni de mobilitate a studenților pentru studii (SMS) 
 
În anul universitar 2017/2018 s-au realizat un număr total de 77 de mobilități SMS (+10%), 

suma totală achitată pentru acest tip de mobilitate fiind de 177.710,- € (+22,81%). Am avut 14 
cazuri sociale care au primit top-up pentru studenți din medii dezavantajate în valoare de 13.387 
€. Țările instituțiilor de primire: Irlanda (1 mobilitate), Polonia (1 mobilitate), Ungaria (73), 
Spania (2).  

Situația pe facultăți: 
 
KA103 

Facultatea din SMS 2016/2017  SMS 2017/2018  Schimbare 
Miercurea Ciuc 38 49 +28,95% 
Cluj-Napoca 11 11 0% 
Târgu Mureș 21 17 -19,05% 

Total: 70 77 +10% 
 
IV.1.b) Acțiuni de mobilitate a studenților pentru stagii (plasament) (SMP) 
 

Numărul SMP organizat în anul universitar în cauză a fost 63 (+26%), suma totală achitată 
pentru acest tip de mobilitate fiind de 87.086,- € (+36,08%). Dintre cele 63 de mobilități SMP 
organizate în vara anului 2018 un număr de 20 au fost efectuate de către absolvenți (31,75% față 
de 24% anul trecut). Țările instituțiilor de primire: Ungaria (62), Marea Britanie (1). 

Situația pe facultăți: 
 
KA103 

Facultatea din SMP 2016/2017 SMP 2017/2018 Schimbare 
Miercurea Ciuc 31 35 +12,90% 
Cluj-Napoca 8 12 +50% 
Târgu Mureș 11 16 +45,45% 

Total: 50 63 +26% 
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IV.2. Acțiuni de mobilitate a personalului pentru predare (STA) – KA103 
 

În anul universitar 2017/2018 am efectuat un număr total de 52 de mobilități de predare 
(+23,81%), suma totală achitată pentru acest tip de mobilitate a fost de 36.330,- € (+24,46%). 
Țările instituțiilor de primire: Franța 2, Irlanda 2, Polonia 1, Ungaria 43, Slovacia 4. 

Situația pe facultăți: 
 

KA103 

Facultatea din 
STA 2016/2017 

 

Procent din 
cadru didactic 

titular 

STA 2017/2018 
 

Procent din 
cadru didactic 

titular 
Schimbare 

Miercurea Ciuc 15 22,73% 18 25,71% +20% 
Cluj-Napoca 13 38,24% 14 41,18% +7,69% 
Târgu Mureș 14 17,72% 20 23,53% +42,86% 

Total: 42 23,46% 52 26,94% +23,81% 
 

IV.3. Acțiuni de mobilitate a personalului pentru formare (STT) – KA103 
 

În anul universitar 2017/2018 am efectuat un număr total de 71 de mobilități de formare 
(+4,41%), suma totală cheltuită pentru acest tip de mobilitate a fost de 44.450,- € (+15,71%). 
Țările instituțiilor de primire: Franța 2, Irlanda 2, Ungaria 65, Italia 2. 

Situația pe facultăți: 
 
KA103 

Facultatea din STT 2016/2017 STT 2017/2018 Schimbare 
Miercurea Ciuc  21 22 +4,76% 
Cluj-Napoca 12 12 0% 
Târgu Mureș 25 24 -4% 
Rectorat 10 13 +30% 

Total: 68 71 +4,41% 
 

IV. Mobilit ăți în cadrul proiectului KA107 
 

Anul universitar 2017/18 a fost primul an când am participat la programul de mobilități cu 
țările partenere KA107. În momentul de față avem un partener, din Ucraina (Ferenc Rákóczi II 
Transcarpathian Hungarian College of Higher Education din Berehove). Granturile 
participanților incoming din țările partenere sunt achitate de către universitatea noastră.  

La nivel de an universitar am avut 6 mobilități outgoing și 3 mobilități incoming: 
 

Tip                             
Flux

 Outgoing Incoming 

mobilități STA  
2 (Facultatea din Miercurea Ciuc) 

2 (Facultatea din Cluj Napoca) 
2 

mobilități STT  
1 (Rectorat) 

1 (Facultatea din Cluj Napoca) 
1 

Total: 6 3 
 

V. Mobilit ăți incoming ale studenților și a personalului universitar KA103 
 
Și în anul universitar 2017/2018 numărul mobilităților studențești outgoing a fost net superior 

numărului mobilităților studențești incoming. Numărul studenților incoming a scăzut, totodată 
numărul mobilităților incoming STA și STT a crescut. 
 
V.1. Studenți incoming sosiți pentru mobilit ăți de studiu: 3 persoane (0%). 

 
Situația pe facultăți: 
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Facultatea din 2016/2017 2017/2018 

Miercurea Ciuc 1 1 
Cluj-Napoca 2 2 
Târgu Mureș 0 0 

Total: 3 3 
 
Studenții incoming au sosit din Ungaria (2) și Slovacia (1). 
 

V.2. Mobilit ăți de plasament incoming: 0 (față de 4 în anul universitar precedent).  
 

V.3. Cadre didactice incoming sosite pentru mobilități pentru predare: 65 de cadre didactice 
(+8,33%). Țările universităților de trimitere: Ungaria (61), Polonia (1), Slovacia (3). 

Situația pe facultăți: 
 

Facultatea din 2016/2017 2017/2018 Schimbare 
Miercurea Ciuc 28 19 -32,14% 
Cluj-Napoca 22 27 +22,73% 
Târgu Mureș 10 19 +90% 

Total: 60 65 +8,33% 
 

V.4. Personal universitar incoming sosit pentru mobilități pentru formare : 46 persoane, 
(+64,29%), care au sosit din universități din Ungaria (44) și Slovacia (2). 

  
Facultatea din 2016/2017 2017/2018 Schimbare 

Miercurea Ciuc 9 27 +200% 
Cluj-Napoca 14 11 -21,43% 
Târgu Mureș 2 3 +50% 
Rectorat 3 5 +66,67% 

Total: 28 46 +64,29% 
 

VI. Munca coordonatorilor din cadrul facult ăților 
 
În anul universitar 2017/2018 programul Erasmus+ a avut rezultate foarte bune la Universitatea 

Sapientia: am încheiat al 5-lea an universitar în program, în acest an universitar am avut cele mai 
multe mobilități, și din sprijinul KA103 din 2017 am organizat în total 279 mobilități.  

Procentul mobilităților studențești raportat la numărul total de studenți este foarte bun la două 
dintre cele trei facultăți, ceea ce se datorează și coordonatorilor din cadrul facultăților. 

 
VII. Rezultatele programului pe plan instituțional 
 

Participarea la program a rezultat pe plan instituțional un grad mărit de internaționalizare, 
dezvoltare infrastructurală, dezvoltarea rețelei sociale și acumulare de bune practici învățate. 
 
VIII. Tendin țe 
 
VIII.1. SMS 

 
După rezultatele foarte bune din anul universitar 2017/18 mobilitățile tip SMS au intrat în 

recesiune pe plan instituțional (vom avea maxim 49 față de 77 cât am avut). Se pot identifica mai 
mulți factor subiectivi și obiectivi care au efecte pozitive sau negative asupra SMS. Universitatea 
are nevoie de o strategie pentru a încuraja acest tip de mobilitate prin deblocarea căilor de 
comunicare unde este cazul și acordarea unui sprijin mai accentuat celor care se întorc din 
mobilitate.  
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Totodată este necesar și motivarea celor care se ocupă în mod direct de mobilități printr-un 
sistem de bonusuri. 

 
VIII.2. SMP 

 
Pentru o mai bună absorbție a fondurilor studențești ar fi indicat ca absolvenților să le dăm 

permisiunea de a efectua mobilități SMP de 4-6 luni în loc 2-3 luni. 
Programul încurajează din ce în ce mai mult mobilitățile SMP tip „Digital Skills”. 

 
VIII.3. STT special pentru profesori 
 

Programul a introdus mobilitățile STT pentru profesori care au ca componentă principală 
„mobility activities dedicated to training in pedagogical and/or curriculum design skills”, posibil 
target național în 2019. 

 

Întocmit de: Páll Zita, coordonator instituțional Erasmus  
 
Cluj-Napoca, 24 octombrie 2018 
 


