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Proiect finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene 
Acțiunea Cheie 1: Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare 
Titlul proiectului: Tranziția actului educațional de la tradițional la modern 
 prin integrarea mijloacelor, metodelor și instrumentelor TIC 
Durata proiectului: 17 luni (01.09.2018 – 31.01.2020) 
Număr de referință proiect: 2018-1-RO01-KA101-048156 
Buget aprobat: 20840 euro 
Beneficiar: Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila  
 
 

 

PROCEDURA DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA CURSURI DE FORMARE 

 în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „Tranziția actului educațional de la tradițional 

la modern prin integrarea mijloacelor, metodelor și instrumentelor TIC” 
 

NOTĂ: Această publicație reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este 

responsabilă de modul în care pot fi utilizate informațiile cuprinse. 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

 

1. Prezenta procedură stabilește modalitatea de selecție a participanților la cursuri de formare din cadrul 

proiectului Erasmus+ - Acțiunea Cheie1 „Tranziția actului educațional de la tradițional la modern prin 

integrarea mijloacelor, metodelor și instrumentelor TIC” (numărul de referință: 2018-1-RO01-KA101-

048156), implementat de Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila, în perioada 01.09.2018 – 31.01.2020. 

 

2. SCOPUL procedurii este selectarea a 10 cadre didactice participante la cursuri de formare în cadrul 

proiectului și a 1-2 cadre didactice cu statut de rezervă pentru fiecare curs. 

 

3. Selecția participanților la mobilitățile de formare din cadrul proiectului se realizează de către Comisia de 

selecție, cu respectarea prezentei proceduri, în conformitate cu angajamentele asumate prin proiectul 

aprobat, contractul de finanțare cu anexele sale, Ghidul Programului Erasmus+ și Apelul Național pentru 

propuneri de proiecte valabil în anul în care a fost aprobat proiectul. 

 

 

II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE SELECȚIE 

 

 

1. Procesul de selecție se va desfășura în conformitate cu calendarul stabilit (Anexa 1 a prezentei 

proceduri). 

 

2. Informarea cadrelor didactice din Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila privind procedura de selecție se 

va realiza prin postarea prezentei proceduri pe site-ul școlii, prezentare acesteia în Consiliul Profesoral și 

afișarea sa la avizierul Erasmus+ și la avizierul din cancelarie. 
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3. Profilul participanților pentru fiecare curs este prezentat în Anexa 2. 

 

4. Descrierea rezultatelor învățării pentru fiecare curs se regăsește în Anexa 3. 

 

5. Responsabilitățile și activitățile care vor trebui desfășurate de cadrele didactice participante la cursurile 

de formare sunt specificate în Anexa 4. 

 

 

6. ÎNSCRIEREA ȘI ÎNREGISTRAREA DOSARULUI DE CANDIDATURĂ 

 

(1) Depunerea dosarelor de candidatură se va face la secretariatul școlii, cu număr de înregistrare în 

registrul proiectului. 

 

(2) Dosarul de candidatură va conține următoarele documente: 

 Opisul dosarului 

 Copie BI/CI 

 Cerere-tip de înscriere (Anexa 5) 

 Scrisoare de intenție cu exprimarea opțiunii pentru cursul de formare la care dorește să 

participe candidatul și argumentarea necesității de formare  

 CV Europass (Anexa 6) însoțit de copii ale documentelor justificative conform criteriilor de 

selecție 

 Pașaport lingvistic Europass (Anexa 7) 

 Adeverință din care să reiasă vechimea în muncă și statutul (cadru didactic 

titular/suplinitor/detașat) 

 

(3) Documentele vor fi numerotate și așezate în dosar în ordinea menționată în prezenta procedură. 

 

(4) Dosarele care nu conțin toate documentele menționate la paragraful (2) din prezenta procedură vor fi 

respinse. 

 

(5) Dacă în dosarul candidatului nu există copii ale documentelor justificative pentru mențiunile din CV, 

acestea nu vor primi punctajul aferent în procesul de evaluare. 

 

 

7. DESFĂȘURAREA SELECȚIEI 

 

(1) Comisia de selecție va cuprinde un Președinte și 2 membri. 

 

(2) Stabilirea Comisiei de selecție se va face în cadrul Consiliului profesoral. 

 

(3) Comisia de selecție va fi formată din 3 membri ai Consiliului de administrație al școlii care nu aplică 

pentru cursurile de formare din cadrul acestui proiect. În situația în care, din diverse motive, nu se 

întrunește numărul necesar pentru a putea constitui Comisia de selecție doar din membrii Consiliului de 

administrație, se va solicita participarea unor membri din afara școlii (ISJ Brăila, alte școli din județ, etc.). 
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(4) Principalele atribuții ale Comisiei de selecție sunt: 

- verificarea dosarelor 

- afișarea listei candidaților înscriși 

- detalierea criteriilor și subcriteriilor de evaluare și a punctajelor aferente acestora 

- întocmirea și afișarea programării candidaților pentru susținerea Probei 3 (interviu în limba engleză)  

- evaluarea candidaților (CV, scrisoare de intenție, interviu în limba engleză) 

- soluționarea contestațiilor 

- întocmirea listei participanților la cursuriși a rezervelor în ordinea descrescătoare a punctajelor pentru 

fiecare curs de formare 

- afișarea rezultatelor  

- întocmirea procesului verbal al selecției și predarea acestuia către coordonatorul proiectului 

 

(5) Membrii Comisiei de selecție vor asigura: 

- evaluarea obiectivă a candidaturilor 

- transparența procesului de selecție 

- respectarea procedurilor și a termenelor stabilite în calendarul selecției 

- păstrarea confidențialității pe toată durata evaluării 

 

(6) PROBELE SELECȚIEI vor fi: 

PROBA 1 – evaluarea CV-ului candidatului 

PROBA 2 – evaluarea Scrisorii de intenție a candidatului 

PROBA 3 – susținerea interviului în limba engleză de către candidați 

 

(7)  CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 

1. Cadrul didactic participant trebuie  

a) să fie încadrat la Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila. 

b) să dețină competențe de comunicare în limba engleză minim nivel B1, conform Cadrului European 

Comun de Referință. 

c) să dețină competențe TIC. 

 

2. Un cadru didactic poate participa la un singur curs de formare. 

  

 

(8) CRITERII DE SELECȚIE pentru fiecare probă: 

 

1. CV Europass – 40 puncte 

a. format general (organizare informații, respectare format, tehnoredactare) 

b. experiența profesională (responsabil de/membru în comisii școlare, voluntar, implicare în proiecte, 

implicare în activități care au condus la creșterea prestigiului școlii – scriere de proiecte, premii obținute cu 

elevii, diversificarea ofertei curriculare a școlii prin CDȘ-uri, desfășurarea de ore de pregătire suplimentară 

gratuite cu elevii, lucrări publicate) 

c. educație și formare continuă (programe de formare în didactica specialității, managementul clasei și 

organizației, cursuri formator, metodist, mentorat, absolvire de cursuri în mod constant) 

d. competențe personale (TIC și comunicare în limba engleză nivel minim B1) 
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Grila de evaluare a CV-ului va acorda 5 puncte în plus cadrelor care nu au urmat nici un curs de utilizare a 

mijloacelor, metodelor și instrumentelor TIC în actul educațional (verificabil prin documentele de la dosarul 

personal de formare al fiecărui cadru, existent în Dosarul de formare al școlii) 

 

 

2. Scrisoare de intenție – 30 puncte 

a. format general (respectare format standard, tehnoredactare, claritatea și coerența mesajului, ortografie 

și punctuație) 

b. conținut (expunerea motivației și a argumentelor, corelarea motivației cu nevoile instituției, descrierea 

competențelor deținute care recomandă candidatul, menționarea unei nevoi personale de formare care 

corespunde nevoii instituției ca parte din proiect și care va fi remediată prin implicarea în proiect)  

 

3. Interviu în limba engleză – 30 puncte 

a. coerența informațiilor 

b. corectitudinea în limba engleză  

c. raportarea răspunsurilor la rezultatele așteptate ale proiectului 

d. disponibilitatea de lucru în echipă, de lucru în afara programului și de transfer al informațiilor obținute 

din mobilitate, de realizare a materialelor din proiect 

 

(9) CRITERII DE DEPARTAJARE între candidații cu punctaje egale, în următoarea ordine: 

1. un număr mai mic de activități de formare despre integrarea TIC în actul educațional 

2. titular al instituției 

3. perioada activă rămasă mai lungă 

 

(10) Nu există limită minimă de punctaj. Ierarhizarea se va face pentru fiecare curs în parte, în ordinea 

descrescătoare a punctajului obținut, în funcție de opțiunile candidaților. 

 

(11) Rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul școlii, la avizierul Erasmus+ și la avizierul din cancelarie. 

 

(12) Dacă un participant declarat admis nu poate efectua mobilitatea, locul este preluat de primul ca 

punctaj de pe lista de rezervă. 

 

(13) Nu se admit contestații ale rezultatelor Probei 3 (Interviu în limba engleză). Eventualele contestații 

referitoare la Probele 1 și/sau 2 se rezolvă în prezența candidatului de către Comisia de selecție, conform 

calendarului procesului de selecție. 

 

 

III. DISPOZIȚII FINALE 

 

 

1. La încheierea procesului de selecție, președintele Comisiei de selecție va preda coordonatorului de 

proiect un proces verbal al selecției, semnat de toți membrii Comisiei de selecție, împreună cu 

borderourile, fișele de evaluare și rezultatele candidaților. 

 

2. Anexele 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta procedură de selecție. 
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IV. ANEXE 

 

Anexa 1 – Calendarul selecției participanților la mobilități  

Anexa 2 – Profilul participanților 

Anexa 3 – Rezultatele învățării pentru fiecare tip de curs 

Anexa 4 - Responsabilitățile și activitățile care vor trebui desfășurate de cadrele didactice selectate 

Anexa 5 – Cerere-tip de înscriere 

Anexa 6 – Formular CV Europass 

Anexa 7 – Formular pașaport lingvistic Europass 
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Anexa 1  

 

 

CALENDARUL SELECȚIEI PARTICIPANȚILOR LA CURSURI DE FORMARE 

în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „Tranziția actului educațional de la tradițional 

la modern prin integrarea mijloacelor, metodelor și instrumentelor TIC” 
 

 

Nr. crt. Activitatea Responsabil Data 

1. Informarea cadrelor didactice din Școala 
Gimnazială „Ion Băncilă” Brăila privind 
procedura de selecție în Consiliul 
Profesoral  

Coordonator proiect  
3 sept. 2018 

2.  Postarea prezentei proceduri pe site-ul 
școlii și afișarea sa la avizierul Erasmus+ și 
la avizierul din cancelarie 

Coordonator proiect  
3 sept. 2018 

3. Emiterea deciziei interne referitoare la 
constituirea Comisiei de selecție 

Director 6 sept. 2018 

4. Depunerea dosarelor pentru înscrierea la 
concursul de selecție la secretariatul 
școlii, cu număr de înregistrare 

Coordonator proiect 17 – 21 sept. 2018 

5. Afișarea programării candidaților pentru 
interviul în limba engleză (pe site-ul școlii, 
la avizierul Erasmus+ și la avizierul din 
cancelarie) 

Comisia de selecție 17 – 21 sept. 2018 

6.  Elaborarea grilelor de evaluare pentru 
cele 3 probe (CV, scrisoare de intenție, 
interviu în limba engleză) 

Comisia de selecție 17 – 21 sept. 2018 

7. Evaluarea dosarelor candidaților Comisia de selecție 24 – 28 sept. 2018 

8. Susținerea interviului în limba engleză de 
către candidați 

Comisia de selecție 24 – 28 sept. 2018 

9. Afișarea rezultatelor (pe site-ul școlii, la 
avizierul Erasmus+ și la avizierul din 
cancelarie) 

Comisia de selecție 1 oct. 2018 

10. Depunerea contestațiilor pentru probele 
1 și/sau 2 

Comisia de selecție 1 oct. 2018 

11. Rezolvarea contestațiilor Comisia de selecție 2 oct. 2018 

12. Afișarea rezultatelor finale (pe site-ul 
școlii, la avizierul Erasmus+ și la avizierul 
din cancelarie) 

Comisia de selecție 2 oct. 2018 
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Anexa 2  

 

 

PROFILUL PARTICIPANȚILOR PARTICIPANȚILOR LA CURSURI DE FORMARE 

 în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „Tranziția actului educațional de la tradițional 

la modern prin integrarea mijloacelor, metodelor și instrumentelor TIC” 

 
 

Vor fi selectate 10 cadre didactice pentru participarea la cursuri, după cum urmează: 

1. Curs de formare „Empowerment in ICT Skills – Making Use of Technology Tools” (furnizor curs: ETI – 

https://www.etimalta.com/course/empowerment-in-ict-skills-1-week/#Course-details ) 

Loc de desfășurare: St. Julians, Malta 

Perioada de desfășurare: 12-16 noiembrie 2018 

Participanți: 1 prof. înv. primar și 2 prof. gimnaziu 

 

2. Curs de formare „Moodle 3.0: An Introduction for Teachers” (furnizor curs: iDevelop - 

http://idevelopcourses.com/course/moodle-3-0-an-introduction-for-teachers/#1468483499414-d94814f4-

bae0 )  

Loc de desfășurare: Sevilla, Spania  

Perioada de desfășurare: 21-25 ianuarie 2019 

Participanți: 1 prof. înv. primar și 1 prof. gimnaziu 

3. Curs de formare „Cybersecurity Education for Online Safety” (furnizor curs: Dorea - 

https://dorea.org/erasmuscourses/cybersecurity-education-online-safety/ )  

Loc de desfășurare: Limassol, Cipru 

Perioada de desfășurare: 01-05 aprilie 2019 

Participanți: 2 cadre didactice aria curriculară Consiliere și Orientare 

4. Curs de formare „Interactive Technologies for the Future Classroom” (furnizor curs: European 

Schoolnet - http://fcl.eun.org/courses și http://fcl.eun.org/courses2 )  

Loc de desfășurare: Bruxelles, Belgia 

Perioada de desfășurare: 5 zile, martie/aprilie 2019 

Participanți: 1 prof. înv. primar și 2 prof. gimnaziu 

Participanții la mobilități trebuie să dețină: 

 Competențe TIC 

 Competențe de abilitare pe curriculum 

 Nivel limba engleză minim B1 

 Experiență în derularea de proiecte educaționale 

https://www.etimalta.com/course/empowerment-in-ict-skills-1-week/#Course-details
http://idevelopcourses.com/course/moodle-3-0-an-introduction-for-teachers/#1468483499414-d94814f4-bae0
http://idevelopcourses.com/course/moodle-3-0-an-introduction-for-teachers/#1468483499414-d94814f4-bae0
https://dorea.org/erasmuscourses/cybersecurity-education-online-safety/
http://fcl.eun.org/courses
http://fcl.eun.org/courses2
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De asemenea, trebuie să își manifeste disponibilitatea de a lucra și în afara orelor de curs, de a respecta 

termene-limită și de a realiza materialele și activitățile proiectului. Trebuie să dovedească interes pentru 

formarea continuă prin studii derulate constant pe toată durata carierei și prin publicarea de lucrări.  

Competențele de formator, metodist și experiența ca responsabil/membru în comisii școlare reprezintă un 

plus pentru derularea activităților proiectului. 
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Anexa 3 
 

REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII DOBÂNDITE PRIN CURSURI DE FORMARE 

în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „Tranziția actului educațional de la tradițional 

la modern prin integrarea mijloacelor, metodelor și instrumentelor TIC” 

 

1. Curs de formare „Empowerment in ICT Skills – Making Use of Technology Tools” (furnizor curs: ETI, St. 

Julians, Malta, 12-16 noiembrie 2018) 

- utilizarea tehnologiei și a mijloacelor TIC; 

- modalități de integrare a mijloacelor TIC în metodele de predare; 

- utilizarea unei game largi de instrumente, softuri și programe disponibile gratuit, și integrarea acestora în 

activități care conectează metodologia și tehnologia actuale; 

- realizarea de bloguri, prezentări cu slide-uri animate, downloadarea și editarea video, realizarea de 

subtitrări; 

- crearea de exerciții online: potrivire, aranjarea cuvintelor/frazelor/paragrafelor pentru a forma texte, 

completare de spații libere și alegere multiplă; 

- realizarea unui website și a unui avatar; 

- înregistrarea prin intermediul ecranului calculatorului; 

- comunicarea prin intermediul calculatorului pe retelele de socializare. 

 

2. Curs de formare „Moodle 3.0: An Introduction for Teachers” (furnizor curs: iDevelop, Sevilla, Spania, 21-

25 ianuarie 2019) 

- înțelegerea importanței curentelor de învățare electronică în educație; 

- principalele caracteristici ale Moodle ca soft pentru crearea unor cursuri online; 

- elaborarea și utilizarea propriului curs Moodle; 

- navigarea printr-un curs și personalizarea acestuia cu secțiunile necesare; 

- crearea unor activități de învățare variate și utilizarea lor conform rezultatelor învățării așteptate;  

- oferirea de feedback elevilor și notarea evaluării; 

- crearea de itinerarii individuale prin restricționarea accesului la activități pe baza unor condiții cum ar fi 

data, notele, performanța; 

- crearea propriilor resurse în Moodle și încorporarea unor resurse externe de pe Internet; 

- supunerea la legile de copyright în utilizarea materialelor externe; 

- înscrierea elevilor pe platforma Moodle; 

- monitorizarea performanței elevilor pe durata utilizării platformei Moodle; 

- stabilirea unei scale de notare și configurarea politicii de notare. 

 

3. Curs de formare „Cybersecurity Education for Online Safety” (furnizor curs: Dorea, Limassol, Cipru, 01-

05 aprilie 2019) 

- familiarizarea cu prevederile legislative ale Uniunii Europene privind siguranța și securitatea online; 

- tipuri de amenințări la securitatea informatică; 

- securitatea informatică în educație; 
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- autentificare, viruși, criptografie și rețele de securitate; 

-  metode și instrumente de prevenire și detectare a intruziunilor – utilizarea unui firewall, rețele virtuale 

private; 

- analiza și managementul riscurilor legate de securitatea informatică; 

- agresiuni în mediul virtual – definiție, studii, prevenire și intervenție. 

 

4. Curs de formare „Interactive Technologies for the Future Classroom” (furnizor curs: European 

Schoolnet, Bruxelles, Belgia, 5 zile, martie/aprilie 2019) 

- concepte-cheie, pedagogie și bune practici în învățarea de tip Project-based Learning, Blended Learning și 

Flipped Classroom (combinarea învățării tradiționale cu învățarea prin instrumente digitale); 

- sporirea atractivității disciplinei de studiu prin jocuri interactive; 

- conceperea și desfășurarea evauării rezultatelor învățării prin utilizarea instrumentelor digitale; 

- modalități de a spori implicarea elevilor în învățare prin mijloace TIC; 

- redactarea unor planuri de lecții interactive; 

- utilizarea unei table de tip interactive whiteboard și integrarea dispozitivelor mobile în actul educațional; 

- proiecte eTwinning (schimb de bune practici, galeria proiectelor, schimb de idei, explorarea de noi 

parteneriate); 

- utilizarea metodei BYOD (bring your own device to class) în derularea activităților didactice; 

- realizarea de proiecte utilizând coduri QR. 
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Anexa 4 
 

RESPONSABILITĂȚILE ȘI ACTIVITĂȚILE CARE VOR TREBUI DESFĂȘURATE DE 

CADRELE DIDACTICE PARTICIPANTE LA CURSURILE DE FORMARE 

în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „Tranziția actului educațional de la tradițional 

la modern prin integrarea mijloacelor, metodelor și instrumentelor TIC” 

 

 Completarea unui formular online (raport) în Mobility Tool+ la revenirea în țară după participarea 

la curs; 

 Asistențe la orele de curs ale participanților la mobilități anterior și după curs pentru a înregistra 

modul în care mijloacele digitale vor contribui la îmbunătățirea actului didactic și la stimularea 

elevilor în învățare; 

 Implementarea unui proiect educațional județean interdisciplinar bazat pe mijloace digitale care să 

valorifice învățarea non-formală digitală prin implicarea elevlor și cadrelor din școală și din județ, la 

disciplinele participanților la Cursurile 1, 2 și 4; 

 Susținerea a 3 seminare pentru transfer de bune practici și informații din Cursuri cătra cadre: 

„Integrarea mijloacelor și instrumentelor TIC în actul didactic” (participanți Curs 1)  

„Exploatarea didactică a platformei Moodle” (participanți Curs 2) 

„Extinderea învățării în mediul virtual” (participanți Curs 4) 

 Câte 2 lecții deschise/participant la mobilități la nivelul Comisiilor metodice din care fac parte 

pentru transfer de bune practici către cadrele care nu participă la mobilități; 

 Crearea unui grup de lucru (participanți Curs 2) pentru a implementa platforma Moodle la nivelul 

școlii și a derula activități formale și non-formale; 

 Realizarea de resurse digitale de învățare și evaluare pentru platforma Moodle spre a fi folosite de 

elevi în timpul orelor de curs și în afara acestora; 

 Derularea a 4 proiecte eTwinning (2 nivel primar și 2 gimnaziu); 

 Prezentarea în revista școlii a activităților din proiect; 

 Implementarea a 2 CDȘ-uri interdisciplinare bazate pe integrarea mijloacelor TIC; 

 Încărcarea pe site-ul școlii a materialelor pe care se bazează cele două CDȘ-uri (programe, 

conținuturi, planuri de lecții, exerciții); 

 Prezentarea activităților celor 4 nproiecte eTwinning și a proiectului educațional județean în 

Consiiul profesoral și Consiliul elevilor; 

 Activități de diseminare a informațiilor din Cursul 3 în Consiliul profesoral; 

 Crearea unui grup de lucru (participanții la Cursul 3) pentru redactarea Ghidului „Știu să fiu în 

siguranță în mediul virtual” ca material-cadru pentru documentarea elevilor, părinților și cadrelor 

didactice; 

 Câte 2 lecții deschise/participant la Cursul 3 la nivelul Comisiei Consiliere și Orientare pentru 

transfer de bune practici; 

 Activități de informare a elevilor din toate clasele despre securitatea în mediul virtual (participanții 

la Cursul 3); 

 Activități de informare a părinților elevilor din toate clasele despre securitatea în mediul virtual 

(participanții la Cursul 3). 
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Anexa 5 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

 
Doamnă Director, 

 

  

Subsemnatul(a), _____________________________________________________________ , 

posesor al actului de identitate CI/BI Seria ______ Nr ______________________________________ ,  

CNP _________________________ , vă rog să îmi aprobați înscrierea la concursul de selecție pentru 

participarea la cursul de formare 

_________________________________________________________________________________ , care 

se va desfășura la ___________________ în perioada __________________, din cadrul proiectului 

Erasmus+ - Acțiunea Cheie1 „Tranziția actului educațional de la tradițional la modern prin integrarea 

mijloacelor, metodelor și instrumentelor TIC” (numărul de referință: 2018-1-RO01-KA101-048156), 

implementat de Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila, în perioada 01.09.2018 – 31.01.2020. 

  

Menționez că îndeplinesc condițiile de înscriere, fiind încadrat la Școala Gimnazială „Ion Băncilă” 

Brăila, pe funcția de ____________________________________, și că am statut de cadru didactic 

titular/suplinitor/detașat. 

  

 Declar că am luat la cunoștință prevederile legale în vigoare și informațiile prevăzute în Ghidul 

programului Erasmus+ 2018, și în Apelul național la propuneri pentru proiecte Erasmus+ 2018 (disponibile 

pe site-ul https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura ), precum și de obligația pe care o am de a 

respecta contractul încheiat între mine și Școala Gimnazială „Ion Băncilă” Brăila (ca parte a contractului 

dintre Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și 

Școala Gimnazială „Ion Băncilă” Brăila).  

  

 Mă angajez să respect cerințele și termenele prevăzute de implementarea proiectului Erasmus+ - 

Acțiunea Cheie1 „Tranziția actului educațional de la tradițional la modern prin integrarea mijloacelor, 

metodelor și instrumentelor TIC”, să particip la activitățile care îmi revin și să întocmesc toate documente 

solicitate de echipa de proiect, să asigur diseminarea informațiilor dobăndite din cursul de formare la mă 

înscriu și să asigur sustenabilitatea proiectului. 

 

 Subsemnatul/a, ___________________________________________________ , declar că 

informațiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete și corecte în fiecare detaliu. 

 

 

Data,           Semnătura, 

 

 

 

Doamnei Director al Școlii Gimnaziale „Ion Băncilă” Brăila 

 

 

https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura

