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LANSARE APEL CANDIDATURI MOBILITATI SUPLIMENTARE 
PROIECT ERASMUS+ 

                          Având în vedere faptul că au fost aprobate mobilități suplimentare în 
cadrul proiectului Viitori cetatenri activi prin cetățenie digitală 2022-1-RO01-
KA122-SCH-00075367, finantati prin Erasmus+ de scurta durata – domeniul 
Educatie scolara 

lansăm apelul la candidaturi pentru participarea la activitățile de învățare ce 
se vor desfășura în Italia ( 1 loc)  si Cehia (1 loc). Se selectează si rezerve. 

                 Dosarele de candidatură se pot depune în format electronic, la 
adresa alina.cucu@cnaic.ro  până la data de 16.10.2022    

  ACTIVITĂȚILE ȘI DOVEZILE SUNT VALABILE PENTRU ULTIMII 3 ANI ȘCOLARI 
SAU ULTIMII 5 ANI PENTRU PERSOANELE CE S-AU AFLAT ÎN CONCEDIU 
CRESTERE COPIL/MEDICAL IN ACEASTA PERIOADA 

1. Dosarul de candidatură va cuprinde: 
- Cerere tip de inscriere la unul sau mai multe cursuri  
- fișa de evaluare a dosarului cu punctajul autoevaluării 
- CV Europass  
- scrisoare de intenție 
- plan de punere în aplicare a rezultatelor învățării 
- Acord de prelucrare a datelor personale 
- declarație de disponibilitate de a încheia un contract de studii care să reglementeze 

drepturile, dar și obligațiile în cazul în care va fi selectat să participe la mobilități 
2. Documentele vor fi trimise în format electronic, scanate și arhivate cu denumirea 

dosar_candidatura_nume_prenume, pe adresa alina.cucu@cnaic.ro 
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3. NU EXISTĂ LIMITĂ MINIMĂ DE PUNCTAJ. IERARHIZAREA SE VA FACE ÎN 
ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTAJULUI OBȚINUT.  

4. PUNCTAJUL FINAL SE VA STABILI CONFORM TABELULUI PRIN MEDIA 
ARITMETICA A PUNCTAJELOR ACORDATE DE MEMBRII COMISIEI . Ierarhizarea 
candidatilor se va face pe baza optiunilor si a punctajlor obtinute. Se va pleca la o singura 
mobilitate, in functie de punctajul obtinut si optiune. 
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       Persoane de contact pentru informații suplimentare: Alina Cucu,responsabil 
selectia si pregătirea participantilor in cadrul proiectului. 


