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Anunț de selecție a participanților în programul de mobilități ADULTEDU 
în cadrul proiectului Erasmus+ “Improving Adult Education Capabilities” 

 

 

În urma aprobării finanţării proiectului Erasmus+ Acțiunea Cheie1 „Improving Adult Education 

Capabilities”, ID 2020-1-RO01-KA104-079695, proiect cofinanţat de Uniunea Europeană prin Agenţia 

Națională Pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, Asociația 

TEAM4Excellence din Constanța, organizează concursul de selecţie pentru participanţii la mobilitațile 

proiectului. 

 

Programul de mobilități al proiectului ADULTEDU vizează îmbunătățirea competențelor cheie ale 

profesioniștilor din educația adulților și creșterea calității educației adulților prin cooperare și formare în 

context european. Astfel, patru parteneri Europeni, profesioniști în educația adulților se vor implica în 

programe de formare pentru un număr de 18 cursanți care își vor dezvolta cunoștințe, abilități și atitudini 

pe care le vor transfera ulterior către comunitate. 

 

Selecţia participanților va avea loc în perioada iunie - iulie 2021, conform calendarului (Anexa 1) și va 

cuprinde două probe: 

- PROBA 1 – evaluarea dosarelor candidaților 

- PROBA 2 – susținerea interviului de către candidați 

 

PROFILUL PARTICIPANȚILOR. Personalul participant (Anexa 2) trebuie să fie membru colaborator al 

Asociației TEAM4Excellence și să dețină: 

- Competențe de comunicare în limba engleză  

- Competențe TIC 

- Experiența în proiecte educaționale 

- Disponibilitatea de lucru în echipă, de lucru în afara programului și de transfer al informațiilor 

obținute din mobilitate prin follow-up, de realizare a materialelor de bune practici în cadrul 

proiectului 

- Competențele de formator și certificatul de absolvire al unui modul psihopedagogic reprezintă un 

plus pentru derularea activităților proiectului. 

 

CRITERII DE SELECȚIE pentru fiecare probă: 

1. Dosar candidatură – 50 puncte 

- format CV: organizare informații, tehnoredactare, Europass 

- experiența profesională (activitati de vizibilitate, voluntariat, mentorat, educatie non-formala) 
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- educație și formare continuă (cursuri formator, cursuri de specializare, absolvire de cursuri în mod 

constant) 

- competențe de utilizare TIC  

- competențe de comunicare în limba engleză 

2. Interviu – 50 puncte 

- coerența informațiilor 

- corectitudinea în limba engleză 

- raportarea răspunsurilor la rezultatele așteptate ale proiectului 

- expunerea motivației și corelarea cu nevoile instituției, evidențierea 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 

- disponibilitatea de lucru în echipă, de lucru în afara programului și de transfer al informațiilor 

obținute din mobilitate prin follow-up, de realizare a materialelor de bune practici în cadrul 

proiectului 

 

Criterii de departajare între candidații cu punctaje egale, în următoarea ordine: 

- un număr mai mic de activități de formare pentru utilizarea și integrarea TIC în actul educațional 

al adulților 

- apartenentă la grupuri dezavantajate 

 

FLUXURI DE MOBILITĂȚI DIN CADRUL PROIECTULUI 

Pe parcursul participării la cele 4 fluxuri de mobilități de formare se urmărește dobândirea de către 

participanți a unui set de cunoștințe și abilități (Anexa 3) cu care își vor îmbunătăți competențele 

personale și profesionale legate de procesul educativ al adulților, precum și competențele de comunicare. 

 

Flux 1. Curs de formare „Working with learners from disadvantaged backgrounds”  

Furnizor curs: Asoc. Socio-educativa EDUPLUS, Loc de desfășurare: Santa Cruz de Tenerife, Spania 

Perioada de desfășurare: 26 iulie - 1 august 2021.  

Participanții la acest curs (4 persone) vor dobândi următoarele rezultate ale învățării:  

- Cunoștințe despre realitățile diferitelor tipuri de cursanți defavorizați. 

- Conștientizarea diferitelor situații care duc la marginalizare, excluziune socială și sărăcie. 

- Îmbunătățirea empatiei, încrederii și abilităților de ascultare activă 

- Abilități cu privire la modul de a sparge barierele și stereotipurile în ceea ce privește cursanții din 

medii defavorizate 

- Abilități privind modul de identificare și reflectare a nevoilor cursanților vulnerabili. 

- Abilități privind modul de aplicare a metodologiilor de învățare activă cu cursanții defavorizați. 

- Abilități despre cum să susținem creșterea diversității în societatea actuală 

- Abilități cu privire la modul de a genera o atmosferă de învățare umanistă, antidiscriminatorie și 
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stimulatoare 

- Cunoștințe despre cele mai bune practici privind modul de gestionare a situațiilor dificile cu 

cursanți din medii vulnerabile 

- Atitudini: creşterea motivaţiei participanților de a lucra cu adulți din medii defavorizate 

 

Flux 2. Curs de formare „Trainer for adult learners”  

Furnizor curs: Asoc. Italy, Loc de desfășurare: Italia 

Perioada de desfășurare: 7 zile în perioada august/septembrie 2021 

Participanții la acest curs (4 persoane) vor dobândi următoarele rezultate ale învățării: 

- Abilitatea de corelare a scopului și obiectivelor unui curs cu nevoile participanților adulți 

- Înțelegerea abilităților și atributelor necesare pentru ca cineva să fie un educator de adulți 

excelent 

- Capacitatea de adaptare a stilul de predare la diferite situații și categorii de auditoriu 

- Capacitatea de a înțelege în profunzime nevoile și cerințele cursanților / participanților adulți 

- Capacitatea de a înțelege situațiile dificile și abilități de relaționare cu participanții dificili pentru 

gestionarea situațiilor dificile 

- Abilități fundamentale de livrare a unui curs către adulți 

- Cunoașterea modului de gestionare a întrebărilor și de câștigarea a încrederii cursanților 

- Capacitatea de a construi o relație de încredere și suport cu participanții adulți 

- Atitudini: dezvoltarea încrederii de sine pentru a îmbunătăți relaționarea cu participanții dificili 

  

Flux 3. Curs de formare „Using TIC for inclusion”  

Furnizor curs: Fundația "Research and Innovation in Education Institute", Loc de desfășurare: Polonia 

Perioada de desfășurare: 7 zile în perioada septembrie/octombrie 2021 

Participanții la acest curs (6 persoane) vor dobândi următoarele rezultate ale învățării: 

- Abilități de elaborare a programelor de studiu bazate pe TIC și de integrare a diferitor forme de 

media (web, text, audio și video) 

- Capacitatea de predare a programelor TIC 

- Abilități de colaborare și gestionare a unor echipe de realizare a curiculumului de la proiectare, 

implicarea formatorilor, a cursanților, administratorilor de curs și designerilor instruicționali 

- Capacitatea de elaborare și de facilitare a evaluărilor în mediile online. 

- Înțelegerea modului de utilizare a forumurilor de discuții electronice și a altor medii, inclusiv 

conferințe audio și video bazate pe PC, pentru sportul cursanților 

- Capacitatea de elaborare a unei pagini web pentru promovarea cursului și pentru menținerea 

unui portofoliu web al instructorului 

- Atitudini: dezvoltarea încrederii de sine pentru a integra ICT în educația incluzivă 
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Flux 4. Curs de formare „Career Coaching, Counselling & Guidance in Adult Education”  

Furnizor curs: Asoc., Slovenia, Loc de desfășurare: Slovenia 

Perioada de desfășurare: 7 zile în perioada septembrie/octombrie 2021 

Participanții la acest curs (4 persoane) vor dobândi următoarele rezultate ale învățării: 

- Înțelegerea coaching-ului ca sursă durabilă de dezvoltare profesională 

- Abilități de bază pentru coaching, inclusiv ascultare activă, raport, construirea încrederii, empatie, 

rezumare, parafrazare, reflectare și sensibilizare 

- Bune practici pentru modelul de coaching GROW și competențe de a formula întrebări cheie 

- Abilități de orientare profesională asistată 

- Capacitatea de aplicare a abilităților de orientare și consiliere personală 

- Abilitatea de a oferi îndrumări privind meta-cogniția (abilități de învățare / învățare) 

- Atitudini: îmbunătățirea perspectivei asupra carierei și de demontare a convingerilor limitative 

 

Pe parcursul și după finalșizarea perioadei de mobilitate, participanții la cursurile de formare se vor implica 

activ în promovarea programului Erasmus+, a proiectului și în diseminarea rezultaleor obținute printr-o 

serie de activități specificate în Anexa 4. 

 

DEPUNEREA DOSARELOR 

Dosarele de candidatură se vor depune în format tipărit la sediul asociației sau se vor transmite scanate 

pe e-mail la adresa office@team4excellence.ro. Fiecare candidat va primi un cod de înregistrare (GDPR). 

Acest cod va servi pentru verificarea informațiilor despre dosarul propriu de candidatură, informații care 

vor fi vizibile în spațiul public pentru transparența și vizibilitatea proiectului. 

 

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente: 

- Copie BI/CI 

- Cerere-tip de înscriere (Anexa 5) cu exprimarea opțiunii pentru cursul de formare la care dorește 

să participe candidatul 

- CV însoțit de copii ale documentelor justificative conform criteriilor de selecție 

 

Documentele vor fi numerotate și așezate în dosar în ordinea sus-menționată. Dosarele care nu conțin 

toate documentele menționate vor fi respinse. Dacă în dosarul candidatului nu există copii ale 

documentelor justificative pentru mențiunile din CV, conform criteriilor de selecție, acestea nu vor primi 

punctajul aferent în procesul de evaluare. 

 

SELECȚIA PARTICIPANȚILOR 

Selecția participanților se va realiza în două etape: Proba 1 - evaluare dosar și Proba - interviu (telefonic, 

skype sau față în față) iar punctajele acordate vor respecta grila de evaluare din Anexa 6. 
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Lista candidaților ,,admiși”, ,,rezerve” sau ,,respinși” , în limita numărului de locuri disponibile pentru 

fiecare curs și 1-2 rezerve pentru fiecare flux, va fi publicată la sediul asociației la avizier cât și pe pagina 

de website a proiectului. 

 

Lista participanți Flux 1  (Anexa 7) 

 

PREGATIREA PARTICIPANȚILOR 

În urma selecției, participanții vor participa împreună la programul de pregatire generală, pregătire 

lingvistică, respectiv pregătire pedagogică și culturală prevăzute în proiect.  
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Anexa 1 – Calendarul selecției participanților 

 

CALENDARUL SELECȚIEI PARTICIPANȚILOR 
pentru participarea în programul de mobilități Erasmus+ ADULTEDU 

în cadrul proiectului “Improving Adult Education Capabilities” 

 

În conformitate cu procedura de selecție a participanților la cursuri de formare din cadrul proiectului 

Erasmus+ „Improving Adult Education Capabilities”, se vor selecta 18 membri colaboratori ai asociației 

pentru participarea la 4 cursuri de formare și 1-2 membri cu statut de rezervă pentru fiecare curs, cu 

respectarea calendarului. 

 

Apel selecție pentru cursuri 1-4    Status: Inchis   

Nr. Crt. Activitate Data/ Perioada 

1.  Publicare apel candidatura 2 iunie 2021 

2.  Depunerea dosarelor de candidatura 2-9 iunie 2021 

3.  Proba 1. Evaluarea dosarelor candidaților 10-11 iunie 2021 

4.  Programarea candidaților pentru interviu 11 iunie 2021 

5.  Proba 2. Susținerea interviului 14-15 iunie 2021 

6.  Afișarea rezultatelor 15 iunie 2021 

7.  Primirea contestațiilor 16 iunie 2021 

8.  Soluționarea contestațiilor 17 iunie 2021 

9.  Afișarea listei participanților la cursuri și a rezervelor 17 iunie 2021 

 

Apel selecție pentru cursuri 2-4  Status: Deschis  

Nr. Crt. Activitate Data/ Perioada 

1.  Publicare apel candidatura 2 iunie 2021 

2.  Depunerea dosarelor de candidatura 21 iunie – 14 iulie 2021 

3.  Proba 1. Evaluarea dosarelor candidaților 15-16 iulie 2021 

4.  Programarea candidaților pentru interviu 16 iulie 2021 

5.  Proba 2. Susținerea interviului 19-20 iulie 2021 

6.  Afișarea rezultatelor 20 iulie 2021 

7.  Primirea contestațiilor 21 iulie 2021 

8.  Soluționarea contestațiilor 22 iulie 2021 

9.  Afișarea listei participanților la cursuri și a rezervelor 22 iulie 2021 
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Anexa 2 – Profilul participanților  

 

PROFILUL PARTICIPANȚILOR 
pentru participarea în programul de mobilități Erasmus+ ADULTEDU 

în cadrul proiectului “Improving Adult Education Capabilities” 

 

 

În conformitate cu procedura de selecție a participanților la cursuri de formare din cadrul proiectului 

Erasmus+ „Improving Adult Education Capabilities”, se vor selecta 18 membri colaboratori ai asociației 

pentru participarea la 4 cursuri de formare și 1-2 membri cu statut de rezervă pentru fiecare curs: 

 

1. Curs de formare „Working with learners from disadvantaged backgrounds”  

Furnizor curs: Asoc. Socio-educativa EDUPLUS, Loc de desfășurare: Santa Cruz de Tenerife, Spania 

Perioada de desfășurare: 26 iulie - 1 august 2021 

Participanți: 4 membri colaboratori ai asociației implicati în educația adulților  

 

2. Curs de formare „Trainer for adult learners”  

Furnizor curs: Asoc. Italy, Loc de desfășurare: Italia 

Perioada de desfășurare: 7 zile în perioada august/septembrie 2021 

Participanți: 4 membri colaboratori ai asociației implicati în educația adulților  

 

3. Curs de formare „Using TIC for inclusion”  

Furnizor curs: Fundația "Research and Innovation in Education Institute", Loc de desfășurare: Polonia 

Perioada de desfășurare: 7 zile în perioada septembrie/octombrie 2021 

Participanți: 6 membri colaboratori ai asociației implicati în educația adulților  

 

4. Curs de formare „Career Coaching, Counselling & Guidance in Adult Education”  

Furnizor curs: Asoc., Slovenia, Loc de desfășurare: Slovenia 

Perioada de desfășurare: 7 zile în perioada septembrie/octombrie 2021 

Participanți: 4 membri colaboratori ai asociației implicati în educația adulților  

 

Personalul participant trebuie să fie membru colaborator al Asociației TEAM4Excellence și să dețină: 

- Competențe de comunicare în limba engleză  

- Competențe TIC 

- Experiența în proiecte educaționale 

- Disponibilitatea de lucru în echipă, de lucru în afara programului și de transfer al informațiilor 

obținute din mobilitate prin follow-up, de realizare a materialelor de bune practici în cadrul 

proiectului 

- Competențele de formator și certificatul de absolvire al unui modul psihopedagogic reprezintă un 

plus pentru derularea activităților proiectului. 
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Anexa 3 – Rezultatele învățării  

 

 

REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII DOBÂNDITE DE PARTICIPANȚI 
în urma participarii în programul de mobilități Erasmus+ ADULTEDU 

în cadrul proiectului “Improving Adult Education Capabilities” 

 

 

1. Curs de formare „Working with learners from disadvantaged backgrounds”, Furnizor curs: 

Asociación socio-educativa EDUPLUS, Santa Cruz de Tenerife, Spania, 26 iulie - 1 august 2021. 

Participanții la acest curs (4) vor obține următoarele rezultate ale învățării:  

- Cunoștințe despre realitățile diferitelor tipuri de cursanți defavorizați. 

- Conștientizarea diferitelor situații care duc la marginalizare, excluziune socială și sărăcie. 

- Îmbunătățirea empatiei, încrederii și abilităților de ascultare activă 

- Abilități cu privire la modul de a sparge barierele și stereotipurile în ceea ce privește cursanții din 

medii defavorizate 

- Abilități privind modul de identificare și reflectare a nevoilor cursanților vulnerabili. 

- Abilități privind modul de aplicare a metodologiilor de învățare activă cu cursanții defavorizați. 

- Abilități despre cum să susținem creșterea diversității în societatea actuală 

- Abilități cu privire la modul de a genera o atmosferă de învățare umanistă, antidiscriminatorie și 

stimulatoare 

- Cunoștințe despre cele mai bune practici privind modul de gestionare a situațiilor dificile cu 

cursanți din medii vulnerabile 

- Atitudini: creşterea motivaţiei participanților de a lucra cu adulți din medii defavorizate 

 

2. Curs de formare „Trainer for adult learners”, Furnizor curs: Asoc, Italy, 7 zile în perioada 

august/septembrie 2021. Participanții la acest curs (4) vor obține următoarele rezultate ale învățării: 

- Abilitatea de corelare a scopului și obiectivelor unui curs cu nevoile participanților adulți 

- Înțelegerea abilităților și atributelor necesare pentru ca cineva să fie un educator de adulți 

excelent 

- Capacitatea de adaptare a stilul de predare la diferite situații și categorii de auditoriu 

- Capacitatea de a înțelege în profunzime nevoile și cerințele cursanților / participanților adulți 

- Capacitatea de a înțelege situațiile dificile și abilități de relaționare cu participanții dificili pentru 

gestionarea situațiilor dificile 

- Abilități fundamentale de livrare a unui curs către adulți 

- Cunoașterea modului de gestionare a întrebărilor și de câștigarea a încrederii cursanților 

- Capacitatea de a construi o relație de încredere și suport cu participanții adulți 

- Atitudini: dezvoltarea încrederii de sine pentru a îmbunătăți relaționarea cu participanții dificili 
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3. Curs de formare „Using TIC for inclusion”, Furnizor curs: Fundația "Research and Innovation in 

Education Institute", INBIE, Polonia, 7 zile în perioada septembrie/octombrie 2021. Participanții la 

acest curs (6) vor obține următoarele rezultate ale învățării: 

- Abilități de elaborare a programelor de studiu bazate pe TIC și de integrare a diferitor forme de 

media (web, text, audio și video) 

- Capacitatea de predare a programelor TIC 

- Abilități de colaborare și gestionare a unor echipe de realizare a curiculumului de la proiectare, 

implicarea formatorilor, a cursanților, administratorilor de curs și designerilor instruicționali 

- Capacitatea de elaborare și de facilitare a evaluărilor în mediile online. 

- Înțelegerea modului de utilizare a forumurilor de discuții electronice și a altor medii, inclusiv 

conferințe audio și video bazate pe PC, pentru sportul cursanților 

- Capacitatea de elaborare a unei pagini web pentru promovarea cursului și pentru menținerea 

unui portofoliu web al instructorului 

- Atitudini: dezvoltarea încrederii de sine pentru a integra ICT în educația incluzivă 

 

4. Curs de formare „Career Coaching, Counselling & Guidance in Adult Education”, Furnizor curs: Asoc., 

Slovenia, 7 zile în perioada septembrie/octombrie 2021. Participanții la acest curs (4) vor obține 

următoarele rezultate ale învățării: 

- Înțelegerea coaching-ului ca sursă durabilă de dezvoltare profesională 

- Abilități de bază pentru coaching, inclusiv ascultare activă, raport, construirea încrederii, empatie, 

rezumare, parafrazare, reflectare și sensibilizare 

- Bune practici pentru modelul de coaching GROW și competențe de a formula întrebări cheie 

- Abilități de orientare profesională asistată 

- Capacitatea de aplicare a abilităților de orientare și consiliere personală 

- Abilitatea de a oferi îndrumări privind meta-cogniția (abilități de învățare / învățare) 

- Atitudini: îmbunătățirea perspectivei asupra carierei și de demontare a convingerilor limitative 
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Anexa 4 – Responsabilități și activități  

 

RESPONSABILITĂȚILE ȘI ACTIVITĂȚILE CARE VOR FI DESFĂȘURATE DE CĂTRE 

PARTICIPANȚII LA CURSURILE DE FORMARE 
în urma participarii în programul de mobilități Erasmus+ ADULTEDU 

în cadrul proiectului “Improving Adult Education Capabilities” 

 

Înainte de organizarea mobilității 

- Participare la activitățile pregătitoare organizate de înainte de curs, inclusiv: pregătire 

interculturală, IT, suport lingvistic, evaluare a riscurilor 

- Pregatire individuală pentru întelegerea planului de dezvoltare a organizației și a modului de 

corelare cu obiectivul cursului  

- Completare chestionar de evaluare inițială a nevoilor și realizarea unui plan inițial de vizibilitate și 

diseminare 

 

În timpul mobilității 

- Prezenţa zilnică la curs  

- Participare activă și reflecție asupra modului în care cunoștințele dobândite se vor corela cu 

obiectivele proiectului și misiunea organizației 

- Creare/actualizare profil Europass: completare document de mobilitate Europass si CV europass 

- Menținere contact cu persoana desemnată din organizație pentru monitorizarea mobilității și 

mentorat 

- Promovare Erasmus+ și diseminare a rezultatelor parțiale ale cursului, inclusiv pentru dezvoltarea 

personală 

- Evaluare competențe dezvoltate 

 

La întoarcerea din mobilitate 

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

la curs 

- Actualizare plan de diseminare a rezultatelor proiectului care să includă:  

o Promovare pe social media/ articol site/ blog 

o Prezentare rezultate curs către alți membri colaboratori ai asociației și către cursanți 

- Susținere seminar de bune practici în cadrul asociației pentru realizarea planului de dezvoltare 

- Implementare proiect educațional pentru educația adulților 
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Anexa 5 – Cerere de înscriere  

 

CERERE DE ÎNSCRIERE  
pentru participarea în programul de mobilități Erasmus+ ADULTEDU 

în cadrul proiectului “Improving Adult Education Capabilities” 

 

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 „Improving Adult Education Capabilities” (numărul de referință: 2020-1-RO01-KA104-079695), implementat 

de Asociația TEAM4Excellence, în perioada 01.11.2020 – 31.10.2021. 

 

Menționez că îndeplinesc condițiile de înscriere, fiind membru colaborator al asociației implicat în educația adulților. 

 

Am luat la cunoștință că la punctaje egale, în cadrul procesului de selecție se va acorda prioritare categoriilor de mai 

jos. Menționez că mă aflu în următoarea categorie:  

 Diferențe de cetățenie / cultură (de exemplu, migranți și minorități etnice)  

 Obstacole economice (de exemplu, provenind din familii care trăiesc din ajutoare de stat sau beneficii sociale sau cu 

probleme financiare)  

 Obstacole geografice (de exemplu, din zonele rurale sau urbane cu probleme mai puțin deservite, transport public 

limitat, facilități slabe, sate abandonate)  

 Obstacole sociale / familiale (de exemplu, orfani, părinți singuri, familii dezorganizate, centre de plasament pentru 

tineri)  

 Dificultăți educaționale (de exemplu, confruntarea cu dificultăți de învățare, slab calificate sau cu performanțe școlare 

anterioare slabe)  

 

Mă angajez să respect cerințele și termenele prevăzute de implementarea proiectului Erasmus+ - Acțiunea Cheie 1 

„Improving Adult Education Capabilities”, să particip la activitățile care îmi revin și să întocmesc toate documente 

solicitate de echipa de proiect, să asigur diseminarea informațiilor dobândite din cursul de formare la mă înscriu și 

să asigur sustenabilitatea proiectului. 

 

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

 

Data:          Semnătura, 

 
Prin completarea cererii de înscriere îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de 

către Asociația TEAM4Excellence, în cadrul Proiectului Erasmus+ „Improving Adult Education Capabilities”, 2020-1-RO01-KA104-

079695. De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării fotografiilor în care figurez eu, fotografii care au fost 

realizate în cadrul proiectului în activităţi de diseminare aferente parteneriatului. 
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Anexa 6 – Grilă de evaluare  

 

GRILĂ DE EVALUARE INDIVIDUALĂ: _______________________________ 
pentru participarea în programul de mobilități Erasmus+ ADULTEDU 

în cadrul proiectului “Improving Adult Education Capabilities” 

 

Nr 

crt 

Criteriu Punctaj 

maxim 

Punctaj 

evaluare 

Evaluare dosar – max 50 puncte 

1 Format CV: organizare informații, tehnoredactare, Europass 5p  

2 Experiența profesională. Activitati de vizibilitate, voluntariat, 

mentorat, educatie non-formala 5p/activitate 

15p  

3 Educație și formare continuă. Cursuri formator, cursuri de specializare, 

absolvire de cursuri extracuriculare 5p/curs 

10p  

4 Competențe de utilizare TIC 

- diploma de licenta 5p 

- curs specializare 5p 

10p  

5 Competențe de comunicare în limba engleză 

- diploma de licenta 5p 

- curs specializare 5p 

10p  

Interviu – max 50 puncte 

6 Coerența informațiilor 10p  

7 Corectitudinea în limba engleză 10p  

8 Raportarea răspunsurilor la rezultatele așteptate ale proiectului 10p  

9 Expunerea motivației și corelarea cu nevoile instituției, evidențierea 

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 

10p  

10 Disponibilitatea de lucru în echipă, de lucru în afara programului și de 

transfer al informațiilor obținute din mobilitate prin follow-up, de 

realizare a materialelor de bune practici în cadrul proiectului 

10p  

Criterii departajare în caz de punctaje egale 

11 Număr de activități de formare pentru utilizarea și integrarea TIC în 

actul educațional al adulților 

-  

12 Apartenență la grupuri dezavantajate -  
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Anexa 7. Candidaturi 

 

CANDIDATURI PRIMITE  
pentru participarea în programul de mobilități Erasmus+ ADULTEDU 

în cadrul proiectului “Improving Adult Education Capabilities” 

11.06.2021 

 

Ca urmare a lansării, în data de 2 iunie 2021, a procedurii de selecţie a participanților în programul de 

mobilități Erasmus+, în perioada 2-9 iunie 2021, s-a înregistrat un număr de 4 candidaturi. Aceste dosare 

au fost evaluate de comisia de selecție și candidații ale căror dosare au fost găsite conforme sunt 

programați la interviu. 

 

Nr. crt. Denumirea candidaților Conform Da/Nu Programare interviu 

1 CODKA104F01121 Da 14 iunie 2021, ora 16.00 

2 CODKA104F01122 Da 14 iunie 2021, ora 16.30 

3 CODKA104F01123 Da 14 iunie 2021, ora 17.00 

4 CODKA104F01125 Da 14 iunie 2021, ora 17.30 
 

REZULTATE SELECȚIE  
pentru participarea în programul de mobilități Erasmus+ ADULTEDU 

în cadrul proiectului “Improving Adult Education Capabilities” 

15.06.2021 
 

În urma evaluării dosarelor de candidatură conforme și organizării interviurilor, Comisia de selecție a 

acordat următoarele punctaje: 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
candidaților 

Punctaj Clasament Rezultat Admis/ 
Rezervă/ Repins 

1 CODKA104F01122 100 1 Admis 

2 CODKA104F01125 90 2 Admis 

3 CODKA104F01123 85 3 Admis 

4 CODKA104F01121 85 4 Admis 
 

Cei 4 candidați sunt selectați pentru a participa la cursul de formare „Working with learners from 

disadvantaged backgrounds”, Furnizor curs: Asociación socio-educativa EDUPLUS, Santa Cruz de Tenerife, 

Spania, 26 iulie - 1 august 2021. 
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