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ANEXA 1 

 

ACORD 

cu privire la mobilităţile din cadrul 

Proiectului Erasmus + ,,STEPS TOWARDS THE FUTURE” 

(nr. de referinţă 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012628) 

 

Subsemnatul/a, ______________________________________________________________ 

legitimat/ă prin __ , Seria ___ , Nr._____, CNP___________________îmi exprim acordul cu 

privire la:  

-   perioada, tipul şi conţinutul formării  

- modul de recunoaştere a formării la nivelul organizaţiei: adeverinţă de participare, 

certificat Europass Mobility precum şi disponibilitatea privind: 

- respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică şi 

culturală, care se va desfăşura anterior perioadei de mobilitate; 

- respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, precum şi a solicitărilor 

echipei de implementare a proiectului; 

- elaborarea raportului individual în termen de 30 de zile de la revenirea din mobilitate, 

conform formularului; 

- implicarea activă în activităţile de diseminare şi follow-up a mobilităţii 

- disponibilitatea de a lucra peste program în scopul participării la activitățile 

proiectului. 

 

 

Data: _____________ 

Nume: __________________________________________________ 

Semnătura __________________________ 
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ANEXA 2  

 

Criterii de selecţie a cadrelor didactice care vor participa la mobilităţile din cadrul 

Proiectului Erasmus + ,, STEPS TOWARDS THE FUTURE” 

(nr. de referinţă 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012628) 

 

Fişa de evaluare cu punctajul autoevaluării, având anexate copii scanate ale documentelor 

justificative: 

Criteriul Detalieri 
Punctaj 

maxim 

Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

comisie 

Scrisoare de 

intenţie 

 - motivația de a participa la proiect; 

 - competențe în tematica proiectului; 

 - competențe în comunicare; 

 - disponibilitate de a împărtăși și altora 

din cunoștințele/ abilitățile dobândite; 

 - modalităţile de diseminare; 

 - modul în care vor fi utilizate rezultatele 

participării la proiect (diseminare, follow-up) 

 - justificarea nevoii de formare; 

 - continuarea proiectului în următorii ani la 

nivelul instituției 

30 p 

  

Participare la 

stagii de 

formare 

(perioada 

2018-2021) 

 -5p/certificat/atestat stagiu de formare 

acreditat MEN 

 -3p/certificat/atestat program de formare 

autorizat CCD 

 - 2p/certificat stagiu de formare avizat MEN 

10 p 

  

Participare în 

proiecte 

(perioada 

2018-2021) 

 Proiect local -5p/proiect 

 Proiect naţional -10p/proiect 

 Proiect european/ fonduri structurale - 

 15p/proiect 

30 p 

  

Cunoaşterea 

limbii engleze 
 Nivel mediu – 10 p 10 p 

  

Cunoştinţe de 

operare IT 
 Cunoștințe de utilizare a calculatorului 10 p 

  

 Interviu   10 p   

TOTAL  100 p   

 

Preşedintele comisiei de selecţie, 

 prof. Avadănii Monica 
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ANEXA 3 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

în vederea selecţiei pentru participarea la mobilităţile din cadrul 

Proiectului Erasmus + ,,STEPS TOWARDS THE FUTURE” 

(nr. de referinţă 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012628) 

 

     Subsemnatul/a, ___________________________________________________________ 

legitimat/ă prin ____, Seria ___ , Nr.______, CNP ______________________ vă rog să-mi 

aprobaţi înscrierea la concursul pentru participarea la cursul de formare/activitatea de job 

shadowing: 

 ,,Teaching the Fun Way in the Digital Era” 

 ,,TIME TO ACT – NON FORMAL EDUCATION THROUGH IN&OUTDOOR 

METHODS TO EMPOWER STUDENTS ACTIVE PARTICIPATION” 

 Activitate de job shadowing 

 ,,INTEGRATING ICT INTO CLASSROOM” 

 ,,ICT TOOLS FOR A CREATIVE AND COLLABORATIVE CLASSROOM” 

din cadrul proiectului Erasmus+ ,,STEPS TOWARDS THE FUTURE” (2021-1-RO01-

KA121-SCH-000012628) 

     Menţionez ca îndeplinesc condiţiile de înscriere în cadrul Proiectului coordonat de Școala 

Gimnazială Vulcan, fiind cadru didactic al acestei școli. 

Datele mele de contact sunt: mobil _________________,e-mail_______________________. 

     Declar ca am luat cunoştinţă de prevederile legale în vigoare, europene şi din România şi 

informaţiile prevăzute în Ghidul programului Erasmus +, versiunea valabilă pentru 2021, 

Apelul naţional la propuneri de proiecte Erasmus+ 2021, disponibil pe www.erasmusplus.ro 

şi de obligaţia pe care o am de a respecta contractul încheiat între mine şi Școala Gimnazială 

Vulcan (ca parte a contractului dintre Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) şi Școala Gimnazială Vulcan) şi 

sunt de acord cu toate acestea. 

 

Subsemnatul/a,  _____________________________________________________________, 

declar că informaţiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete şi corecte. 

 

 

 

Data:_________________ 

Nume: ________________________________  

Semnătura _________________________ 

http://www.erasmusplus.ro/

