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Anunţ selecţie cadre didactice participante mobilităţi internaţionale 

în cadrul proiectului Erasmus + „Preventing dropout through extracurricular activities” (2019-1-RO01-KA229-063171) 
 

 

 

Mobilitatea 1  Mobilitatea 2 

Şcoala gazdă: OOU „Bratstvo-Migjeni” Tetovo, Macedonia de Nord 

Nr. profesori participanţi: 2 

 Şcoala gazdă: OS „Sveti Sava” Trstenic, Serbia   
Nr. profesori participanţi: 2 

 

Condiţii de eligibilitate:  
1. cadru didactic titular al Şcolii Gimnaziale Pufeşti, nivel gimnazial, indiferent de specialitate 
2. interes şi preocupări anterioare în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extracurriculare care presupun deplasări a le elevilor (vizite 
de studiu, excursii tematice, schimburi de experienţă etc.), atestate de conducerea şcolii 
3. disponibilitate de participare la toate activitățile organizate în cadrul proiectului, inclusiv activitățile desfășurate în România (organizarea 
unor activități pentru elevii vizitatori, activități de multiplicare a rezultatelor, activități de diseminare, activități de pregătire a participanților, 
coordonarea grupului care efectuează deplasarea etc.). 

Criterii de departajare: 

1. experiența în calitate de manager de proiect (10p/proiect, maxim 30p) 
2. experiența în calitate de membru echipa de implementare proiecte (minim 6 luni, 3p/proiect, maxim 10p) 
3. competențe de comunicare în limba engleză, atestate – certificate lingvistice, studii universitare în domeniu etc. (10p) 
4. participarea anterioară la activități de mobilitate internațională în programul Erasmus + (cursuri structurate, mobilități cu elevii etc.) (10p) 
5. motivația de participare la mobilitățile internaționale şi la proiect (20p) 
6. evaluarea activităților de integrare a rezultatelor activității internaționale în activitatea curentă (30p). 

Conţinutul dosarului de candidatură 

1. cerere de înscriere, cu menționarea activității vizate 
2. adeverință de încadrare, cu menționarea unității școlare şi nivelului de predare (gimnaziu) 
3. adeverință privind implicarea în activități extracurriculare 
4. declarație de disponibilitate pentru participarea la toate activitățile proiectului 
5. documente doveditoare pentru experiența ca manager de proiect şi membru în echipa de implementare proiecte 
6. documente doveditoare pentru competențele lingvistice 
7. documente doveditoare pentru participarea anterioară la mobilități Erasmus 
8. scrisoare de motivație 
9. plan de integrare a rezultatelor activității în activitatea curentă 
 

Calendarul selecţiei 

Depunerea dosarelor 6-09.09.2021  Afişarea rezultatelor şi a listei de rezerve 14.09.2021 

Analiza dosarelor 10.09.2021  Depunerea contestațiilor 14.09.2021 (8.00-14.00) 

Selecţia participanților şi a rezervelor 13.09.2021  Soluționarea contestațiilor și publicarea 
rezultatelor finale 

14.09.2021 
(după16.00)    

 
 
 
 
 
Bugetul alocat mobilităţii internaţionale va fi transferat participanţilor în două tranşe: avans (60%) înainte 

de efectuarea deplasării, sold (40%) la finalul proiectului, după primirea soldului de la ANPCDEFP.  


