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Calendar sesiuni SEV 2016 – ciclu de formare-evaluare 2016*

      Tip sesiune / Session type Termen limită înscriere / 

Enrollment deadline 

Perioada orientativă de 

derulare a sesiunii /  

Approximative session 

duration 

Formare la sosire / On-arrival training (OAT)  
Evaluare intermediară / Mid-term evaluation 
(M.T.E.) 
 
Întâlnirea anuală finală SEV (I.A) 2015 / Annual 
EVS Meeting 2015 

4 ianuarie / 4th of January 
4 ianuarie / 4th of January 
 
Selecţie închisă/closed 
enrollment 

   Perioada 24-30 ianuarie  
   January 24-30 period 

 
15-18 ianuarie / January 15 th - 
18th  

Formare la sosire /on-arrival training (O.A.T.) 
Evaluare intermediară / mid-term evaluation 
(M.T.E.) 

 1 februarie / 1 st of February Perioada 21-27 februarie  
February 21-27 period 

Formare la sosire / on-arrival training (O.A.T.)  
Evaluare intermediară / mid-term evaluation 
(M.T.E.) 

1 martie / 1st of March Perioada 20-26 martie 
 March 20-26 period 

Formare la sosire /on-arrival training (O.A.T.) 
Evaluare intermediară / mid-term evaluation 
(M.T.E.) 

1 aprilie / 1st  of April Perioada 24-29 aprilie  
April 24-29 period 

Formare la sosire /on-arrival training (O.A.T.)  
Evaluare intermediară / mid-term evaluation 
(M.T.E.) 

1 mai / 1st  of May Perioada 22-28 mai  
May 22-28 period 

Formare la sosire /on-arrival training (O.A.T.) 
Evaluare intermediară / mid-term evaluation 
(M.T.E.) 

1 iunie / 1st  of June Perioada 19-25 iunie  
June 19-25 period 

Formare la sosire /on-arrival training (O.A.T.) 
Evaluare intermediară / mid-term evaluation 
(M.T.E.) 
 

1 iulie / 1st  of July Perioada 24-30 iulie  
July 24-30 period 

Formare la sosire /on-arrival training (O.A.T.) 
Evaluare intermediară / mid-term evaluation 
(M.T.E.) 

1 august / 1st  of August Perioada 21-27 august  
August 21-27 period 

Formare la sosire /on-arrival training (O.A.T.)  
Evaluare intermediară / mid-term evaluation 
(M.T.E.) 

1 septembrie / 1st  of 
September 

Perioada 18-24 septembrie 
September 18-24 period 

Formare la sosire / on-arrival training (O.A.T.) 
Evaluare intermediară / mid-term evaluation 
(M.T.E.) 

1 octombrie / 1st  of October Perioada 23-29 octombrie  
October 23-29 period 

Formare la sosire / on-arrival training (O.A.T.)  
Evaluare intermediară / mid-term evaluation 
(M.T.E.) 

1 noiembrie / 1st  of 
November 

Perioada 20-26 noiembrie 
November 20-26 period 

Formare la sosire / on-arrival training (O.A.T.) 
Evaluare intermediară / mid-term evaluation 
(M.T.E.) 

1 decembrie / 1st  of 
December 

Perioada 11-17 decembrie  
December 11-17 period 

Întâlnirea anuală finală SEV (I.A)/ Annual EVS 
Meeting 2016 

30 noiembrie / 30th of 
November 

Perioada 9- 12 decembrie  
December 9-12 period 
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* Vă rugăm să verificați perioadele efective de derulare aferente fiecărei sesiuni în 
calendarul de evenimente de pe erasmusplus.ro în jurul datei de 1 a fiecărei luni și să 
facilitați înscrierea on-line a voluntarilor găzduiți de dumneavoastră. 
 
Pentru luna decembrie vă rugăm să verificați în jurul datei de 1 noiembrie posibilitatea 
de înscriere la întâlnirea anuală finală și să transmiteți mai departe foștilor 
dumneavoastră voluntari trimiși în stagiu oportunitatea de participare. 
 
În luna ianuarie 2016 se derulează întâlnirea anuală finală SEV programată pentru luna 
decembrie 2015, dar reprogramată în ianuarie 2016. 
 


