
 

 

 

 

Nr.1207/ 14.06.2021 

ANUNT 

Prin prezenta, vă informăm că în cadrul proiectului Erasmus + „Combaterea părăsirii timpurii a școlii. Noi strategii 

pentru inovare și bune practici”, cod proiect KA101061466, implementat de Liceul Tehnologic Agricol „Mihail 

Kogălniceanu” Miroslava, Iași există posibilitatea participării la cursul  de formare Inclusion starts with I, care va avea loc în 

Italia, la Roma,  în perioada 16-23 august 2021- 1 loc vacant . 

Persoanele interesate pot depune dosar, după cum urmează:  

16.06.2021-22.06.2021- depunere dosare/ la secretariatul unității 

23.06.2021, ora 16.00- afișare rezultate selecție/ avizierul școlii și pagina proiectului CELS  

24.06.2021- 10.00-16.00- depuneri contestații / la secretariatul unității 

25.06.2021, ora 16.00- afișare rezultate finale/ avizierul școlii și pagina proiectului CELS  

Dosarul va conține: 

Cerere scrisă (Anexa 1) 

Scrisoare de motivație 

Copie după cartea de identitate 

Fișa de evaluare (Anexa 2) 

Copie după extras de cont bancar (cont deschis la Raiffeisen Bank). Se va prezenta la înscriere sau ulterior. 

Coordonator proiect, 

Prof. Oana  Mihaela Simionovici 

  



 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

Subsemnatul/a …………………………………………………, domiciliat/ă în localitatea ………………..,județ/sector 

….…., strada ………………………., nr. ………, bl. ………., sc. ….,et. …, ap. …. telefon …………………, adresă e-mail 

……………….……………………..., doresc să particip la cursul de formare „Inclusion starts with I” (Italia, Roma, 16-23 

august 2021)  care va fi organizat în cadrul proiectului Erasmus + „Combaterea părăsirii timpurii a școlii. Noi strategii pentru 

inovare și bune practici”, cod proiect KA101-061466.  

  

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:  

1. CV - model european, în limba română;  

2. Copie după CI;  

3. Fisa de evaluare 

3. Scrisoare de intenție; 

Prenume şi nume* Data* Semnătură*  



 

 

 

FISA DE EVALUARE 

PARTICIPARE CURS DE FORMARE 

 „Inclusion starts with I” 

„Combaterea părăsirii timpurii a școlii. Noi strategii pentru inovare și bune practici”, cod proiect KA101-061466.  

Criteriul Subcriteriul Detalieri Punctaj 

total 

 

Pctj. 

autoev.  

Pctj. eval. 

comisie 

Dovezi 

Pregătirea 

profesională 

Formarea iniţială Studii superioare de 

lungă durată 
5   

CV, copie după diploma de 

licenţă 

Studii superioare de 

scurtă durată 
3   

CV, copie după diploma de 

licenţă 

Formarea continuă Gradul didactic I 5   CV, copie certificat 

Gradul didactic II 3   CV,  copie certificat 

Definitivat 2   CV,  copie certificat 

Formări certificate în 

ultimii 5 ani 

Credite/ 

ore/10 

 

 

 

 

CV, copii după certificate 



 

 

Implicarea 

în viaţa 

şcolii 

Responsabilităţi la 

nivel de şcoală- 

calitatea actului 

managerial ca 

director/ 

responsabil/ 

membru în comisii 

Director, director 

adjunct, consilier 

educativ 

10   

Copie decizie de numire 

Responsabil comisie 

metodică, membru 

CEAC, membru în 

comisia de actualizare 

PAS/ PDI, membru în 

comisia de elaborare 

ROI, membru CA, 

coordonator programe 

europene 

8   

Copie decizie de numire 

Activităţi 

extraşcolare 

Iniţierea şi 

implementarea unor 

proiecte la nivel 

european/naţional/local  

10/6/4   

Copie decizie, adeverinţă, 

copii procese  

verbale 

Participare la 

simpozioane, sesiuni 

de comunicări, 

conferinţe  

2/activit.   

Copii diplome de participare, 

adeverinţe 

Coordonator reviste 

şcolare, publicare de 

articole în reviste de 

specialitate şi de 

pedagogie 

5/număr/ 

 articol 
  

Adeverinţă, copie copertă 

revistă/articol 



 

 

Organizator/însoţitor 

excursii 
5/2   

Copie după planul excursiei 

Atragere de fonduri Obţinere finanţare 

proiecte europene;/  

sponsorizări / donaţii;/  
2/1/0,5   

Adeverinţă, contracte de 

sponsorizare,  

proces verbal pentru donaţii 

Necesitatea 

participării 

la curs 

 

 

 

 

 

Relevanţa temei 

cursului în 

activitatea didactică 

Motivaţia 

convingătoare a 

necesităţii participării 

la curs 

10   

Scrisoare de intenţie 

Contributie la 

redactarea 

proiectului 

20   

Rezumat-formular de 

candidatura 

Disponibilitatea 

cadrului didactic de a 

valorifica tematica 

stagiului de formare in 

materia predată la 

clasa  

5   

Declaratie scrisa  

Empatie Spirit de echipă, 

competențe de 

colaborare cu ceilalți. 

Exprimarea liberă a 

sentimentelor 

5   

Feed-back obținut din partea  

personalului școlii  



 

 

NOTĂ: NU EXISTĂ LIMITĂ MINIMĂ DE PUNCTAJ. IERARHIZAREA SE VA FACE ÎN ORDINEA 

DESCRESCĂTOARE A PUNCTAJULUI OBȚINUT.  
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