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INSTRUCȚIUNI 
 

Ghidul candidatului la procedura de selecție a candidaților la mobilitățile de 

formare reprezintă un instrument realizat de echipa de implementare din scoală în 

sprijinul persoanelor interesate. 

Va recomandăm să citiți cu atenție fiecare capitol din acest material si, dacă este 

cazul, să contactați membrii echipei de implementare atunci când aveți neclarități 

sau întâmpinați dificultăți tehnice. 

 

 

 

 

 

http://www.proiect-tact.eu/ 

 

http://www.scoalaletcani.ro/i

ndex.php/noutati/anunturi/1

35-selectia-participantor-la-

proiectul-erasmus-t-a-c-t 

 

http://www.proiect-tact.eu/
http://www.scoalaletcani.ro/index.php/noutati/anunturi/135-selectia-participantor-la-proiectul-erasmus-t-a-c-t
http://www.scoalaletcani.ro/index.php/noutati/anunturi/135-selectia-participantor-la-proiectul-erasmus-t-a-c-t
http://www.scoalaletcani.ro/index.php/noutati/anunturi/135-selectia-participantor-la-proiectul-erasmus-t-a-c-t
http://www.scoalaletcani.ro/index.php/noutati/anunturi/135-selectia-participantor-la-proiectul-erasmus-t-a-c-t
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Structura Ghidului 
 

 

 

 
 

 

Partea 1 

Informații referitoare la completarea 

rubricilor din formularul de candidatură. 

 

Informații referitoare la completarea CV-ului 

Europass Informații referitoare la susținerea 

testului de cunoștințe lingvistice  

 

Partea 2 

Informații referitoare la procedura de 

trimitere online a formatului electronic a 

dosarului de candidatură  

 

Partea 3 

Anexe ale Ghidului: 

- Descrierea cursurilor de formare 

propuse 

- Prezentarea Cadrului European Comun 

de Referință pentru Limbi Străine - Grilă de 

autoevaluare 

- Model de CV Europass 
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Glosar 
ACTIVITATE DE FORMARE – în cazul de față, curs tematic, structurat, organizat de către o instituție din străinătate. 

AN/ANPCDEFP – Agenția  Națională/Agenția   Națională  pentru  Programe  Comunitare   în 

Domeniul Educației și Formării Profesionale. 

BENEFICIAR DIRECT/PARTICIPANT – cadrul didactic/membrul echipei de management care a obținut, în urma 

procesului de selecție, un grant pentru participarea la una dintre activitățile de formare. 

CEFR - Common European Framework of Reference/Cadrul European de Referință pentru limbi străine. 

DISEMINARE - un proces planificat prin care beneficiarii furnizează informații privind activitățile și rezultatele 

acestora către grupuri țintă identificate, potențiali beneficiari și alte categorii de public. 

EC/CE – European Commission/ Comisia Europeană 

EDP/European  Development  Plan/Planul  Instituțional  pentru  Dezvoltare  Europeană – 

strategia unității de învățământ în vederea participării la activități cu caracter internațional.  

FOLLOW-UP – (în acest context) – activitățile desfășurate în activitatea didactică curentă de beneficiarii stagiilor 

de formare, după întoarcerea din mobilitate. 

INSTITUȚIE BENEFICIAR – Instituția care implementează proiectul  

INSTITUȚIE PARTENERĂ/FURNIZOR FORMARE/COURSE PROVIDER – instituția din străinătate care organizează 

activitatea de formare 

MOBILITATE/PERIOADA DE MOBILITATE – perioada în care participantul/beneficiarul se află în străinătate la stagiul 

de formare. 
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Ghidul participantului 

1. Informații tehnice. Completarea formularului de candidatură 

 

1.1 Formularul  de  candidatură  la  stagiile  de  formare  pentru  profesori  este  un document electronic 

interactiv în format PDF. Acesta poate fi descărcat de la adresa site-ului de proiect    

http://www.proiect-tact.eu/selectie/    

  

    

Acest document poate fi deschis cu programul Adobe Reader. Zonele rubricilor unde trebuie introdus text sunt extensibile. 

Formularul setează automat nr paginii, data și ora când a fost imprimat. 

http://www.proiect-tact.eu/selectie/
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Dacă nu aveți instalat pe calculatorul dvs. acest program, o puteți face accesând https://get.adobe.com/ro/reader/  

 

 

1.2 Completarea formularului de candidatură 

Formularul electronic este un document ale cărui pagini conțin elemente dinamice. Câmpurile rubricilor se extind în funcție 

de mărimea textului introdus. Va rugăm să țineți cont că aveți o limitare de 6000 caractere (inclusiv spații) pentru 

secțiunile narative. 

Vă rugăm să folosiți cele două butoane de sub rubricile narative. Acestea au rolul de a deschide și de a închide un câmp cu 

informații suport referitoare la itemul respectiv.  

 

Rubricile 1-3 din formularul de candidatură vă oferă informații sintetice referitoare la procedura de aplicare, instituția 

beneficiară și coordonatele proiectului de finanțare (rezumat, finanțator). În aceste rubrici candidatul nu trebuie să 

completeze informații. 

https://get.adobe.com/ro/reader/
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Rubrica 4 – Informații despre candidat 

Selectați din butonul din dreapta rubricii varianta care se potrivește. 

 

Completați cu datele cerute, având grija ca acestea să fie corecte. La rubrica „Data Nașterii” puteți folosi calendarul din 

formular. 

Rubrica 5 – Profilul candidatului 

La această rubrică veți selecta informațiile care vi se potrivesc profilului dvs profesional. Nivelul de cunoaștere al limbii 

engleze va fi selectat prin raportarea la Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine  (vezi anexa 

sau https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr ) 

 

 

Rubrica 6 - Nevoi speciale 

În această rubrică veți detalia daca sunteți într-o categorie de nevoi speciale. Dacă nu se aplică, veți  scrie „Nu este cazul” 

Rubrica 7 – Descrierea activităților de formare 

În această rubrică veți completa titlul cursului de formare ales, țara care găzduiește activitatea și activitățile prevăzute 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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în timpul mobilității. Toate aceste informații le puteți găsi în anexele Apelului Instituțional și pe site-ul de proiect   

http://www.proiect-tact.eu/ 

 

Rubrica 8 – Pregătire 

8.1 Ce fel de activități de pregătire lingvistică veți urma? 

La acest item veți detalia modul în care veți desfășura pregătirea lingvistică din momentul afișării rezultatelor selecției și 

până la începutul stagiului de formare din străinătate. Trebuie să realizați o planificare a activităților de pregătire (nr de 

ore/săptămâni) și să enumerați o serie de resurse de învățare (manuale, ghiduri de conversație, platforme on-line). De 

asemenea, trebuie să aveți în vedere la prezentarea acestei etape de participarea la activitățile de pregătire lingvistică 

organizate de școlă și la testele de evaluare a pregătirii lingvistice. 

8.2 Cum veți pregăti participarea la activitatea de formare? 

Acest item va cuprinde prezentarea activităților de pregătire pentru cursul ales, pregătirea pentru deplasarea în localitatea 

în care se va desfășura și pregătirea realizată înainte de mobilitate pe tematica specifica cursului selectat. Trebuie să aveți 

în vedere activitățile de pregătire organizate de către școlă, activitățile de pregătire propuse de organizatorii cursului de 

formare (vedeți prezentarea cursurilor) și planificarea călătoriei (perioadă, asigurări de călătorie, atenționări MAE, 

suplinirea activității curente-dacă este cazul). 

8.3 Cum veți realiza pregătirea culturală? 

Acest item se referă la activitățile de pregătire culturală pe care le veți desfășura înainte de participarea la stagiul de 

mobilitate. Trebuie să detaliați modul în care veți descoperi elemente culturale noi referitoare la țara de desfășurare a 

cursului de formare ales, la țările colegilor participanți la cursul de formare (formatorii vă vor trimite pe adresa dvs de e-

mail informații referitoare la componența grupei de cursanți), precum și ce informații socio-culturale despre România veți 

prezenta dvs în timpul mobilității. 

http://ecotraining.eu/
http://www.proiect-tact.eu/
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Rubrica 9 – Obiectivele candidatului 

Vă rugăm să descrieți: 

9.1 Activitatea dumneavoastră profesională curentă și nevoile dumneavoastră de formare. 

La acest item trebuie să vă faceți o scurtă prezentare a activității dvs profesionale, tipurile de formare pe care le-ați 

parcurs în trecut și nevoile de formare pe care le aveți în acest moment. Toate aceste informații trebuie să fie în legătură 

cu stagiul de formare pentru care ați optat. 

9.2 Modul în care activitatea de formare aleasă vine în întâmpinarea nevoilor de formare. 

Plecând de la nevoile dvs de formare, la acest item trebuie să explicați modul în care conținuturile cursului de formare ales 

satisfac nevoile de formare. 

9.3 Modul în care activitatea profesională viitoare va fi îmbunătățită prin participarea la cursul de formare. 

 

Rubrica 10 – Impact 

Această rubrică trebuie să fie în legătură cu rubrica 9. OBIECTIVELE PARTICIPANTULUI și să detalieze impactul produs de 

participarea la cursul de formare pe următoarele nivele: 

1. Competențelor dumneavoastră personale și profesionale. 

Impactul produs asupra dvs (în calitate de beneficiar de stagiu de formare), pe plan personal (satisfacția participării la un 

curs de formare Erasmus+, desfășurat într-o altă țară, având  limba de lucru diferită – lb engleză – de cea maternă, 
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creșterea încrederii în forțele proprii etc), și pe plan profesional (activități didactice noi, colegi din alte țări, tematică și 

abordare inovatoare, formatori diferiți etc). Trebuie estimat cât de mult vă poate schimba participarea la curcul de formare 

ales. 

2. Școlii, elevilor și cadrelor didactice. 

La acest item trebuie să estimați, în mod realist și concret, care va fi impactul produs (asupra elevilor, profesorilor colegi 

și școlii) de participarea dvs la cursul de formare ales și de desfășurarea activităților din anul de implementare (Vezi 12. 

DISEMINARE ȘI FOLLOW-UP). 

 

Rubrica 11 – Contribuția la Planul European de Dezvoltare 

Descrierea contribuției dvs la derularea activităților și atingerea obiectivelor din Planul European de Dezvoltare a scolii 

trebuie realizată în acord cu activitățile prevăzute de acest document. Vă rugăm să citiți obiectivele pe care le propune 

acest instrument, prezentarea proiectului și așteptările acestuia și să menționați cum veți contribui la realizarea acestora, 

prin perspectiva participării la cursul de formare și activităților desfășurate în echipa de internaționalizare a școlii. 

De asemenea, va rugăm să spuneți cum intenționați să utilizați individual sau instituțional resursele comunității eTwinning 

(Vă rugăm să citiți prezentările de pe site-ul de proiect). 

Rubrica 12 – Diseminare și Follow-Up 

Realizați un plan cu minimum 4 activități de diseminare și minim 4 activități care să asigure sustenabilitatea proiectului în 

anul școlar 2021-2022. Care din aceste activități credeți că vor putea fi continuate după finalizarea proiectului? 

Diseminarea reprezintă activitățile prin care dvs faceți cunoscute comunității profesionale și comunității locale elementele 

specifice (finanțator, curs, locație, tematică, competențe dobândite etc) din participarea la cursul de formare. Trebuie să 

planificați min 4 activități, cu specificarea grupului căruia va adresați, perioadă, scop, tipul de material prezentat etc. 

Follow-up reprezintă activitățile de implementare pe care intenționați să le desfășurați în anul de implementare. Trebuie 

să planificați min 4 activități de acest tip, specificând tipul acesteia, grupul țintă, perioada, scopul etc. Vă rugăm să citiți 

cu atenție prezentările de proiect aflate în Apelul de selecție și site-ul de proiect.  

De asemenea, trebuie să prognozați care/ce activități credeți că vor putea fi continuate în anii școlari următori (după 

terminarea proiectului). 
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Rubrica 13 – Alegeți tematica de formare 

Folosind butonul de bifă, selectați cursul pe care l-ați ales, facand doar o singura alegere.  

Rubrica 14 – Semnătură 

Această rubrică se completează olograf, după imprimarea variantei de formular de candidatură trimis electronic. 

Atentie! Nu este necesar sa scanati si sa trimiteti pe platforma documente semnate. Acestea sunt necesare doar la 

dosarul de proiect. 

 

Bifați rubricile la itemii de mai jos și utilizați butoanele de comanda în ordine cronologică pentru a finaliza candidatura. 
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2. Completare CV Europass 

CV-ul Europass trebuie generat utilizând editorul online de la adresa 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose (mai poate fi accesat din butonul din formularul de aplicație 

Editor online CV Europass sau de pe pagina de proiect). Completați fiecare rubrică a formularului (dacă mai este cazul 

puteți adăuga rubrici noi) și salvați conținutul în calculatorul dvs în format PDF. Acest fișier îl veți trimite cu 

documentele cerute pentru procedura de selecție. Păstrați documentul electronic în format PDF. În momentul când veți 

dori să adăugați activități noi în CV, folosind aceiași platformă, veți importa formatul PDF în sistem și veți putea 

actualiza CV-ul. 

 

3. Testarea cunostintelor de limba engleza. 

Pentru a accesa portalul de testare a cunoștințelor lingvistice de limba engleză, accesați 

http://www.examenglish.com/leveltest/ (sau folosiți butonul Testare lingvistică din formularul de aplicație sau pagina 

web a proiectului). 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose
http://www.examenglish.com/leveltest/
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Testul este compus din 2 părți (Gramatică și Înțelegere/Ascultare). Pentru partea de Ascultare veți avea nevoie 

de un sistem audio instalat la computerul dvs. Lansați un test apăsând pe unul dintre butoane. După ce veți parcurge testul, 

apăsând după alegerea variantei de răspuns Next, se va genera rezultatul obținut.  

Rezultatele vi le puteți trimite pe adresa dvs de e-mail, apăsând butonul Email results (completați rubrica nume complet și 

adresa de email). Repetați aceeași procedură și la următoarea parte a testului. Rezultatele primite pe email le salvați în 

format electronic și le printați pentru dosarul fizic. 

 

4. Depunerea formularului de candidatură și a documentelor conexe 

4.1 Componență dosar de candidatură 

Dosarul de candidatură este format din următoarele elemente: 

- Formular de candidatură 

- CV Europass 

- Test de cunoștințe lingvistice. 

- Grila de evaluare 
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4.2 Depunere solicitare de participare la un stagiu de formare 

Dosarul de candidatură se depune în format electronic utilizând butoanele de comandă din websiteul de proiect 

http://www.proiect-tact.eu/selectie/ sau direct accesand 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tsgwAKgarEKAwCm7899d_tJ7D

U-Bbo1JjbhPrG_mrYRURFhWT1FEWERJNUVaQlRNNTBXOVBTN0xYTy4u  și în format fizic, la 

secretariatul școlii (vezi Apel de selecție). 

a) În format electronic 

După finalizarea completării formularului de candidatură, a CV-ului și testării lingvistice, se bifează cele trei cerințe și se 

apasă Primul buton (Pasul 1 – Închidere ferestre ajutor). Prin această comandă ferestrele cu explicațiile la cerințele 

formularului se vor închide, astfel încât forma finala a acestuia va fi mai economică și mai ușor de printat. Butoanele Pasul 

2 și Pasul 3 vă trimit pe paginile dedicate testului lingvistic și CV-ului Europass, iar butoanele 4 și 5 salvează și imprimă 

documentul electronic. Trimiterea dosarului de candidatura în format electronic se realizeaza accesand 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tsgwAKgarEKAwCm7899d_tJ7D

U-Bbo1JjbhPrG_mrYRURFhWT1FEWERJNUVaQlRNNTBXOVBTN0xYTy4u   

 

Aceasta platforma poate fi accesata doar utilizand adresa dvs de email institutionala (facuta pe domeniul scolii). Daca ati 

uitat aceasta adresa, va rugam sa contactati informaticianul scolii. 

Este necesar sa completati cu atentie fiecare rubrica din platforma de trimitere deoarece aceste informatii vor fi preluate 

automat in baza de date Mobility Tool a Comisiei Europene, in situatia in care candidatura dvs este aprobata. Incarcati 

documentele cerute la fiecare item din platforma (formular de candidatura completat si salvat, CV Europass, rezultatele 

testelor lingvistice, CI) si apasati butonul de trimitere.  

 

 

 

 

 

http://www.proiect-tact.eu/selectie/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tsgwAKgarEKAwCm7899d_tJ7DU-Bbo1JjbhPrG_mrYRURFhWT1FEWERJNUVaQlRNNTBXOVBTN0xYTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tsgwAKgarEKAwCm7899d_tJ7DU-Bbo1JjbhPrG_mrYRURFhWT1FEWERJNUVaQlRNNTBXOVBTN0xYTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tsgwAKgarEKAwCm7899d_tJ7DU-Bbo1JjbhPrG_mrYRURFhWT1FEWERJNUVaQlRNNTBXOVBTN0xYTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tsgwAKgarEKAwCm7899d_tJ7DU-Bbo1JjbhPrG_mrYRURFhWT1FEWERJNUVaQlRNNTBXOVBTN0xYTy4u
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1. Completati informatiile de identificare 
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2. Alegeti cursul de formare si incarcati documentele solicitate 
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3. Selectati documentul din dosarul din calculatorul dvs 

 

4. Dupa selectie, documentul va aparea aici. Apasati butonul de upload 

 

 

5. Dupa ce ati incarcat toate documentele solicitate, apasati butonul de Submit/Trimitere. Dosarul dvs in format 

electronic a fost incarcat cu succes pe platforma 
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ATENTIE – Va rugam sa aveti denumite documentele urcate pe platforma dupa modelul 

Formular_candidatura_Nume-Prenume, CV_Nume-Prenume, Testare_eng1_Nume-Prenume, CI_Nume-Prenume. 
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b) În format imprimat (Tipărit) 

Documentele trimise în format electronic vor fi imprimate, completate și semnate de participant. Dosarul de 

candidatură format fizic va fi depus la secretariatul scolii cu un nr de înregistrare în registrul intrări-ieșiri. 

ATENTIE! 

- Respectați data limită de depunere a candidaturilor. Cele care vor fi trimise (electronic sau tipărite după termenul 

limită, vor fi respinse la verificarea tehnică a dosarului) 

- Trimiteți toate documentele solicitate (lipsa unui document din formatul electronic sau  cel fizic duce la respingerea 

candidaturii) 

- Completați și semnați documentele în zonele marcate (lipsa unei semnături din   formatul fizic duce la respingerea 

candidaturii). 

- Nu lăsați rubrici necompletate (punctajul la categoria respectivă va fi 0). 

- FORMATUL ELECTRONIC TREBUIE SĂ FIE ACELASI CU FORMATUL FIZIC DEPUS LA SECRETARIAT. Dacă se 

constată ca nu este același conținut în cele două formate ale dosarelor de candidatură, cererea este respinsă la evaluarea 

tehnică. 

- Vor fi eliminate din procedura de selecție aplicațiile de candidatură care au conținut identic. 

Pentru informații tehnice referitoare la metodologia de selecție, echipa de implementare va organiza sesiuni de informare cu 

profesorii interesați de accesarea cursurilor de formare.  

Datele de desfășurare vor fi afișate la Avizierul Erasmus din școala și pe site-ul de proiect. 

 

Echipa de implementare a proiectului ERASMUS+  vă dorește 

 

 

MULT SUCCES! 
 



GHIDUL CANDIDATULUI  

 

 

TOLEREAZĂ, ACTIONEAZĂ, COOPEREAZĂ, TRANSMITE! 
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Anexe 

 

1. Extras din Planul European de Dezvoltare 

2. Prezentarea cursurilor de formare 

3. Exemplu de CV Europass completat 

4. Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine 

 

 
 

 

 


