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PROCEDURA
privind

participarea Universitnfii din Craiova in proiecte Erasm
2017-2021

In vederea semndrii Scrisorii de Mandaf, necesare participdrii Universitdfii din
Craiova in calitate de partener in proiecte Erasmus+ (Acfiunea-cheie 2, Actiunea-cheie 3,
Activitdlile Jean Monnet ;i Sport), sau a Declaraliei de Onoare, necesare participdrii
Universitdfii din Craiova in calitate de beneficiar in proiecte Erasmus* (Ac{iunea-cheie 2,
Acliunea-cheie 3, Activitdlile Jean Monnet ;i Sport), coordonatorul de proiect din partea
Universitdfii din Craiova trebuie sd prezinte la Departamentul de Relalii Internafionale, din
cadrul Prorectoratului Relayii Internalionale ;i Imagine Academicd, urmatoarele documente:

1. O scurtd prezentare a proiectului (1 pag.) in limba romdnd qi/sau englezd/francezd;
2. O prezentare a benehciilor pe care le ya avea Universitatea din Craiova in urma

pafticipdrii la acest proiect;
3.1 E-mail sau document oficial din partea instituliei coordonatoare a proiectului (in cazul

participarii UCv ca partener) in care sd se precizeze contribufia financiard aUCv;
3.2B-marl sau document oficial redactat de coordonatorul de proiect din partea UCv (in

cazul participdrii UCv ca benehciar) in care sd se precizeze contribulia financiard a
UCv;

4. Extras din Aplicalia de proiect privind Bugetul proiectului;
5. Un document redactat de coordonatorul proiectului din partea UCv in care sd fie

numili membrii echipei de proiect.

Pe baza acestor documente, responsabilul din cadrul Departamentului de Relafii
Internalionale va inregistra propunerea de proiect ;i va intocmi un dosar.

Dacd participarea UCv presupune implicare financiard din partea UCv, dosarul va fi
supus atenliei domnului rector al universitafii, in vederea semndrii documentelor de aplicafie.

Dacd participarea UCv nu presupune implicare financiari din partea UCv, dosarul va
fi supus atenliei prorectorului responsabil cu Relafiile Internafionale qi Imaginea Academicd,
in vederea semndrii documentelor de aplicalie.
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