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DIRECȚIA GENERALĂ SECRETARIAT UNIVERSITATE 
 

 

CALENDAR 

MOBILITĂȚI ACADEMICE, AFERENT ANULUI UNIVERSITAR  

2022-2023 

CICLUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICENȚĂ  

 

Etapa I 

23.05.2022 – 10.06.2022 – Depunerea dosarelor în vederea evaluării preliminare – în format electronic 

 Acte necesare: 

- Cerere de analiză dosar - document tipizat – original* 

- Copie Carte de Identitate sau Pașaport valabil 

- Planul de învățământ și programa analitică pentru anii de studii ai facultății de proveniență, 

inclusiv pentru anul universitar în curs – original* 

- Situația școlară pentru anii absolviți – original* 

- Adeverință eliberată de Universitatea de proveniență, în care să fie specificată Facultatea, 

anul de studii și forma de inmatriculare – orginal* 

- Dovadă achitării taxei de analiză dosar în cuantum de 1.000 lei, ce poate fi achitată în 

următorul cont bancar: RO72BTRLRONINCS000771401 deschis la Banca Transilvania – 

original* 

- Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – document tipizat – original* 

 

Etapa a II-a 
15.06.2022 – 08.07.2022 – Perioadă evaluare dosare  

 

Etapa a III-a 

05.09.2022 – 09.09.2022 – Depunerea dosarului în vederea obținerii acordului de mobilitate academică 

 Acte necesare: 

 Cerere de mobilitate – document tipizat – original* 

 Declaraţie pe proprie răspundere privind taxele de studii – document tipizat – original* 

 Copie certificat de naștere 

 Situație școlară finală (inclusiv anul universitar in curs) – original * 

 Copie diplomă de bacalaureat 

 Scrisoare de acceptare la studii (pentru studenții din țări terțe UE), atestat (pentru studenții din 

țări UE), aprobare școlarizare (pentru românii de pretutindeni) și ordinul de bursă (după caz) 

 

Etapa a IV-a  

13.09.2022 – 16.09.2022    Depunere cerere mobilitate academică aprobată de ambele instituții (cu 

mențiunea clară a  formei de finanțare) și completarea dosarului cu documentele în original. 
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