
CONCURS 
Burse Erasmus pentru studenti 

an universitar 2020/2021 
 
 

Condiţiile de înscriere la concurs: 
 
Studenţii care doresc sa se inscrie la concurs trebuie sa indeplinească 
următoarele condiţii: 

 să aibă cetăţenia română, student la zi al Universităţii Valahia din 
Târgovişte; 

 sa fie cetăţean al altei tari, student la zi al Universităţii Valahia din 
Târgovişte, cu permis de rezidenţă temporară/permanentă, eliberat de 
autorităţile romane competente; 

 să fie integralist; 
 să aibă media anilor de studii minimum 7 (şapte); 
 să cunoască o limbă străină, astfel: 

                   -limba franceză pentru Franţa şi Belgia; 
         -limba engleză pentru Grecia, Polonia, Estonia, Lituania,  

 Bulgaria, Finlanda, Letonia; 
              -limba spaniolă pentru Spania; 
              -limba italiană pentru Italia. 
 
NOTE:  
1. Studenţii care doresc să-şi depună dosar de candidatură pentru studii de 

master trebuie să fie inscrisi în anul I de studiu. 
 

Actele necesare înscrierii: 
 

 scrisoare de intenţie; 
 Curriculum Vitae; 
 adeverinţă din care să reiasă calitatea de student; 
 situaţia şcolară; 
 recomandare din partea conducerii facultăţii; 
 adeverinţă medicală, de la medicul de familie; 
 2 fotografii 4/5; 
 Copie după Cartea de identitate sau permis de rezidenţă în România; 
 dosar plic. 



 

 

UNIVERSITATEA “VALAHIA” din TÂRGOVIȘTE 
BIROUL RELAȚII INTERNAȚIONALE, ERASMUS+, PROGRAME, 

PROIECTE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 
Aleea Sinaia, Nr. 13 - 130004 Târgovişte, Romania 

Tel/Fax: +40-245-211809 
relint@valahia.ro; www.valahia.ro 

 
 

CALENDARUL CONCURSULUI ERASMUS+ STUDENTI 
2020/2021 

 
 

 Etapa I: 
 

 17.02.2020:   Afişarea locurilor contractate la avizierele 
facultăţilor si pe site-ul UVT; 

 18.02 – 27.03.2020:  Depunerea dosarelor la responsabilii 
Erasmus din fiecare facultate; 

 31.03.2020:   Afişarea listelor candidaţilor; 
 2.04 – 3.04.2020:  Desfăşurare concurs; 
 7.04.2020:   Afişarea rezultatelor; 
 8.04.2020:   Depunerea contestaţiilor la Biroul Relații 

Internaționale, Erasmus+, Programe, Proiecte 
și Tehnologia Informației 

 10.04.2020:   Afişarea rezultatelor definitive 
 Începând cu 13.04.2020: Studentii admisi vin la Biroul Relații 

Internaționale, Erasmus+, Programe, Proiecte 
și Tehnologia Informației pentru informații si 
formulare 

 
 Etapa II: 
 

 13.04.2020:           Afișarea locurilor rămase neocupate la 
 la avizierele facultăţilor si pe site-ul UVT; 

 14.04 – 15.05.2020:          Depunerea dosarelor la responsabilii 
Erasmus din fiecare facultate; 

 19.05.2020:   Afişarea listelor candidaţilor; 
 

 21.05 – 22.05.2020:  Desfăşurare concurs; 
 26.05.2020:   Afişarea rezultatelor; 
 27.05.2020:   Depunerea contestaţiilor la Biroul Relații 

Internaționale, Erasmus+, Programe, Proiecte 
și Tehnologia Informației 

 28.05.2020:   Afişarea rezultatelor definitive 



 Începând cu 29.05.2020: Studentii admisi vin la Biroul Relații 
Internaționale, Erasmus+, Programe, Proiecte 
și Tehnologia Informației pentru informații si 
formulare 

 
 Etapa III: 
 

 13.07.2020:   Afişarea locurilor disponibile  
 7.09 – 14.10.2020:  Depunerea dosarelor la responsabilii Erasmus 

 Din fiecare facultate; 
 16.10.2020:   Afişarea listelor candidaţilor; 
 20.10 – 21.10.2020:  Desfăşurarea concursului; 
 23.10.2020:   Afişarea rezultatelor; 
 26.10.2020:   Depunerea contestaţiilor la Biroul Relații 

 Internaționale și Erasmus+ 
 27.10.2020:   Afişarea rezultatelor definitive 
 Începând cu 28.10.2020: Studentii admisi vin la Biroul Relatii 

Internaționale și Erasmus+ pentru informații si 
Formulare 
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