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1. Scopul procedurii
2. Domeniul de aplicare al procedurii
3. Documente de referinţă
4. Responsabilităţi
5. Descrierea activităţii
6. Înregistrări/Documente/Formulare
7. Diagrama de flux a procesului
8. Anexe
1. Scopul procedurii
Procedura descrie condiţiile şi modul de desfăşurare a activităţii în cadrul Biroului pentru
Programe Comunitare (BPC)
2. Domeniul de aplicare al procedurii
Procedura se aplică în cadrul USAMVCN – Biroul pentru Programe Comunitare (BPC).
3. Documente de referinţă şi definiţii
3.1. MSMC- Manualul de management al calitatii;
3.2. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi
vocabular;
3.4. Definiţii:
sistem de management - sistem prin care se stabilesc politica şi obiectivele prin care se
realizeaza acestea
procedură - mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces – procedurile
pot fi documentate (scrise) sau nu.
procedură de lucru - document care descrie modul de desfăşurare detaliată a unor
procese specifice activităţii din cadrul USAMVCN.
3.5. Abrevieri:
3.5.1. USAMVCN – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca
3.5.2. SMC – Sistem de management al calităţii
3.5.3. DAC – Departamentul pentru Asigurarea Calităţii
3.5.4. CACRU - Consiliul pentru Asigurarea Calităţii şi Resursa Umanǎ
3.5.5. DGA - Directorul General Administrativ
3.5.6. RM- Reprezentant Management Calitate
3.5.7. RSMC – Responsabil Sistem de Management al Calitatii
3.5.8. MSMC- Manualul Sistemului pemtru Managementul Calitǎţii
3.5.9. RNAC/P- Raport de Neconformitati Actiuni Corective/Preventive
3.5.10. PO- Procedura operationala
3.5.11. PV-Proces Verbal
3.5.12. DA- Directia Administrativa
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3.5.13 CBPC – Coordonator Biroul pentru Programe Comunitare
4. RESPONSABILITĂŢI
4.1. Prorectorul de la Relaţii Internaţionale după ce aprobă propune spre validare rectorului:
dispoziţiile de deplasare externă ale studenţilor şi cadrelor didactice selectate pentru
efectuarea mobilităților de studiu/predare în cadrul programulul LLP Erasmus;
dispoziţiile de deplasare externă ale membrilor Biroului pentru Programe Comunitare (BPC);
contractele financiare ale cadrelor didactice, ale studenţilor şi a membrilor BPC, angajaţi în
mobilităţile Erasmus;
actele adiţionale contractelor financiare (acolo unde este cazul) încheiate între universitate şi
cadre didactice, studenţi şi membrii angajaţi ai BPC;
referatele de necesitate/achiziţii din cadrul BPC.
4.2. Coordonatorul Biroului pentru Programe Comunitare
Aprobǎ:
dispozitiile de deplasare externă ale studenţilor şi cadrelor didactice selectate pentru
efectuarea mobilităţilor de studiu/predare în cadrul programulul LLP Erasmus;
dispoziţiile de deplasare externă ale membrilor Biroului pentru Programe Comunitare (BPC);
contractele financiare ale cadrelor didactice, ale studenţilor şi a membrilor BPC, angajaţi în
mobilitățile Erasmus;
actele adiţionale contractelor financiare (acolo unde este cazul) încheiate între universitate şi
cadre didactice, studenţi şi membrii angajaţi ai BPC;
referatele de necesitate/achiziţii din cadrul BPC.

5. Descrierea activităţii
Biroul pentru Programe Comunitare din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole ş i
Medicină Veterinară din Cluj Napoca îşi propune să ajute mobilităţile universitare, atât ale
studenţilor cât şi cele ale profesorilor; să promoveze cooperarea între universităţile din Europa,
în domeniul învăţământului superior; să sprijine dezvoltarea studiilor universitare şi
postuniversitare, programele acoperind toate domeniile de studiu.
Biroul pentru Programe Comunitare din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole ş i
Medicină Veterinară din Cluj Napoca îndeplineşte, în domeniul său de activitate, următoarele
activitati principale:
- informează şi consiliază potențialii beneficiari şi promotori de proiecte cu privire la
actualele programe comunitare educaţionale;
- desfășoară activități privind lansarea şi acordarea burselor de studii în străinătate,
oferite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi sportului, de Guvernul
României, de autorități publice, fundații, donatori – persoane fizice sau juridice, de
diferite state în cadrul acordurilor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral,
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provenite din programe guvernamentale și internaționale;
- întocmeşte şi supune spre aprobarea Senatului Universității de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj Napoca regulamentul de organizare a proceselor de
selecție privind programele comunitare;
- organizează procese de selecție pentru mobilități de studiu/placement în cadrul
Programului LLP în cadrul instituției în condițiile reglementate de Uniunea Europeană;
- organizează şi monitorizează modul de derulare a mobilităților studențești şi de cadre
didactice participante la programele comunitare, pe principiile Cartei Europene pentru
calitate în mobilitate şi ale Cartei USAMV ;
- gestionează contractele financiare încheiate cu ANPCDEFP pentru derularea
mobilităților studențesti şi ale cadrelor didactice;
- identifică proiectele centralizate finanțate de Comisia Europeană prin programul
LLP, alcătuieşte o bază de date corespunzătoare, care va fi publicată pe pagina web a
institutiei şi va fi actualizată permanent;
- consiliază beneficiarii sau potențialii beneficiari de granturi de mobilitate;
- raportează asupra derulării proiectelor finantate prin programe comunitare către
Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, către ANPCDEFP, către
Comisia Europeană şi către alte instituții abilitate;
- asigură avizarea tehnică a propunerilor de proiecte care implică Universității de Științe
Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca;
- organizează baza de date cu partenerii instituției şi detalii ale acestora;
- organizează evenimente de informare privind programele comunitare;
- sunt angajați în integrarea activă a tuturor studenților străini care se află în universitate
în cadrul programului LLP.
Biroul pentru Programe Comunitare din cadrul Universității de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj Napoca colaborează cu reprezentanții facultăților şi catedrelor
implicate în schimburile academice în cadrul programelor comunitare, cu asociații studenteşti şi
cu diferite organisme externe pentru diseminarea informațiilor referitoare la programele
comunitare şi pentru organizarea activităților specifice gestionării şi derulării acestor programe.

6. Înregistrări/Documente/Formulare
Acte inter-institutionale/intra-instituţionale:
- acord bilateral- în baza caruia se desfăsoară orice activitate,
- registru matricol- pentru evidenţa schimburilor academice ale studenţilor străini,
- procese verbale selecţie studenţi-cadre didactice,
- delegare semnătură,
- fişa postului,
- fişă inventariere,
- decizii,
- declaraţie de evitare a conflictului de interese,
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specificaţii cursuri.

Studentul USAMV (outgoing):
- cerere tip- necesară eliberării dispoziţiei de deplasare externă,
- dispoziţia rectorului pentru deplasarea externă- necesar atestării mobilităţii şi a
fondurilor folosite,
- contractul financiar- în contractul financiar se menţionează perioada şi grantul care
este oferit pentru mobilitatea ce urmează să fie efectuată,
- actul adiţional la contractul financiar (unde este cazul)- în care se menţionează
modificările din contractul financiar,
- adeverinţă bilingva- atestă calitatea de student bursier Erasmus,
-contract de studii (learning agreement) – conţine numele cursurilor/clinicilor şi numarul
de credite ECTS stabilte de catre universitaţile implicate în program,
-act adiţional la contractul de studii (Changes of the Learning agreement)- sunt
menţionate schimbarile care au avut loc, referitoare la adăugarea sau eliminarea unor
cursuri/clinici/activităţi precizare iniţial,
- certificat de sosire (Certificate of arrival)- atestă faptul că studentul a ajuns la
universitatea gazdă,
- foaie matricolă (Transcript of records)- conţine toate rezultatele, calificativele obţinute
de către student pe perioada mobilităţii,
- certificat Erasmus –se eliberează la finalul mobilităţii, conţine perioada petrecută la
universitatea gazdă de către student, precum şi menţiuni cu privire la activitatea acestuia,
-adresa către partener- conţine documentele cu care studentul trebuie să se întoarcă,
necesare pentru recunoaşterea perioadei de studiu şi a rezultatelor obţinute,
-cerere de prelungire a perioadei mobilităţii- studentul are posibilitatea de a cere
prelungirea perioadei de studiu,
-cerere de suplimentare a grantului - cerere care este acceptată dacă are fundament şi
există fonduri,
-raport de activitate pentru mobilitatea efectuată- are scopul de a ajuta la promovarea
programului, la îmbunătăţirea acestuia,
-copii ale actelor depuse de către student
Studentul USAMV (incoming):
- formular de aplicare (Application form)- studentul îsi manifesta dorinţa de a fi inscris în
mobilitatea de studiu,
- contract de studii (learning agreement) – conţine numele cursurilor/clinicilor şi numarul
de credite ECTS stabilte de catre universitaţile implicate în program,
-act adiţional la contractul de studii (Changes of the Learning agreement)- sunt
menţionate schimbarile care au avut loc, referitoare la adăugarea sau eliminarea unor
cursuri/clinici/activităţi precizare iniţial,
- certificat de sosire (Certificate of arrival)- atestă faptul că studentul a ajuns la
universitatea gazdă,
- foaie matricolă (Transcript of records)- conţine toate rezultatele, calificativele obţinute
de către student pe perioada mobilităţii,
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- certificat Erasmus –se eliberează la finalul mobilităţii, conţine perioada petrecută la
universitatea gazdă de către student, precum şi menţiuni cu privire la activitatea acestuia,
-copii ale actelor depuse de catre student.
Cadre didactice USAMV (outgoing):
- scrisoarea de invitaţie,
- cerere tip- necesară eliberării dispoziţiei de deplasare externă,
- dispoziţia rectorului pentru deplasarea externă- necesar atestării mobilităţii şi a
fondurilor folosite,
- contractul financiar- în contractul financiar se menţionează perioada şi grantul care
este oferit pentru mobilitatea ce urmează să fie efectuată,
- actul adiţional la contractul financiar (unde este cazul)- în care se menţionează
modificările din contractul financiar,
- program de predare (teaching assigment)- sunt trecute activităţile pe care cadrul
didactic le efectuează in timpul mobilităţii,
- Certificat Erasmus –se eliberează la finalul mobilităţii, conţine perioada petrecută la
universitatea gazdă, precum şi menţiuni cu privire la activitatea acestuia,
-Raport de activitate pentru mobilitatea efectuată- are scopul de a ajuta la promovarea
programului, la îmbunătăţirea acestuia.
Cadre didactice (incoming):
-program de predare (teaching assigment)- sunt trecute activităţile pe care cadrul
didactic le efectuează in timpul mobilităţii,
-certificat Erasmus –se eliberează la finalul mobilităţii, conţine perioada petrecută la
universitatea gazdă, precum şi menţiuni cu privire la activitatea acestuia.

7. Diagrama de flux a procesului
Toate actele care trebuie semnate urmează urmează următorul flux:
student-profesor- membrii birou- coordonatori Erasmus pe facultate- responsabil financiar
coordonator instituţional- conducere USAMV
8. Anexe
Fişa post

