
ANUNȚ ACTIVITATE DE MOBILITATE-CURS DE FORMARE ÎN CADRUL 

ANULUI II FINANCIAR AL PROIECTULUI DIGITALIZAREA -ULTIMA 

FRONTIERĂ  

 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 37 Brăila are în derulare în cadrul Acreditării 

Erasmus +, proiectul Digitalizarea-ultima frontieră-anul II financiar cu nr. ref. 2022-1-RO01-

KA121-SCH-000058543, în perioada 01.06.2022-31.08.2023. Prin derularea acestui proiect 

se urmărește:  

-Participarea personalului gradinitei la cursuri oferite de furnizori nationali si 

internationali in domeniul tehnologiei cu scopul achizitionarii de competente in a adapta 

programa la invatarea online. 

-Participarea profesorilor la cursuri de formare pentru achizitia de competente in 

comunicarea si stabilirea unor relatii functionale cu prescolarii si familiile lor. 

-Participarea profesorilor la cursuri de formare in vederea achizitionarii de competente 

in ceea ce priveste aplicarea de metode de evaluare si de creare de planuri remediale in format 

clasic si online. 

-Dezvoltarea de competente profesorilor in adaptarea managementului educational la 

nevoile de dezvoltare ale prescolarilor pentru o mai buna adaptare la mediul scolar prin 

exersarea valorilor europene. 

-Participarea profesorilor a cursuri de formare in domeniul promovarii unor 

comportamente de protejare a mediului prin actiuni durabile si responsabile fata de acesta. 

  

Echipa de implementare a proiectului anunță primul curs confirmat ce se va derula 

în implementarea anului II financiar. Acesta este the Going Digital in an Innovative 

Classroom  course in Prague între  13.2.2023 - 17.2.2023 la adersa  OLIVOVA 2096/4, 

NOVÉ MĚSTO, PRAHA 1 

La acest curs vor participa 2 cadre didactice ale Grădiniței cu P. P. Nr.37 Brăila . 

Condiții de participare: 

-cadru didactic cu contract de muncă individual cu instituția preșcolară în perioada 

mobilității, 

-abilități de comunicare în limba engleză, 

-disponibilitate de a disemina și implementa în grădiniță și în mediul educațional 

regional și național noile cunoștințe și competențe acumulate.  

Conform Procedurii Operaționale de selecție a persoanelor care vor participa la 

mobilități organizarea procesului de selecție urmărește următorii pași: 

 Organizarea procesului de selecție 

Art. 4 Selecția persoanelor care vor participa la activitățile de mobilitate, de va face prin 

 concurs de dosare, dacă numărul persoanelor solicitante este mai mare decât număru l 

mobilităților posibile. 

Art. 5 Procesul de selecție se va desfășura în conformitate cu calendarul stabilit  

Calendarul procesului de selecție 

Activități Termen 

Elaborare procedură pentru selecția participanților la 

activitățile de mobilitate. 

15.10.2022 



Prezentarea conținutului procedurii tuturor cadrelor didactice 

și didactice auxiliare 

30.10.2022 

Constituirea comisiei pentru selecția participanților  În termen de o săptămână de 

la anunțarea fluxului pentru 

mobilitate în cadrul 

Consiliului profesoral sau 

pe canalele de comunicare 

internă.  

Depunerea cererilor  În termen de 7 zile de la 

anunțul fluxului de 

mobilitate.  

Depunerea dosarelor- în cazul în care sunt mai multe cereri 

din partea personalului didactic/ didactic auxiliar, decât 

numărul mobilităților stabilite. 

În termen de 14 zile de la 

anunțul fluxului de 

mobilitate. 

Evaluarea dosarelor În termen de o zi după 

încheierea perioadei de 

depunere a dosarelor. 

Anunțarea rezultatelor În termen de o zi de la 

evaluarea dosarelor.  

 

 

 

Astăzi, 02.12.2022 se face anunțul referitor la derularea acestui curs.  

Vineri, 09.12.2022, ora 12 – termen de depunere cere de participare la coordonatorul 

proiectului, prof. Ionela Fedmașu 

Luni, 12.12.2022, coordonatorul proiectului va anunța dacă sunt mai mult de 2 cereri 

de participare primite de la cadrele didactice doritoare să participe la acest curs. În cazul în 

care sunt mai mult de 2 cereri, cadrele didactice care au înaintat aceste cereri vor completa și 

vor depune dosar de candidatură la coordonatorul proiectului, prof. Ionela Fedmașu, până pe 

19.12.2022, ora 12. Documentele necesare completării dosarului de candidatură se regăsesc în 

P.O. pentru selecția participanților la mobilități.  

Atașăm anunțului modelul de cerere de înscriere pentru participarea la mobilitate.  

ANEXA 1 

Cerere de înscriere pentru participarea la mobilitatea de (curs structurat/ job shadowing) din 

cadrul proiectului „Digitalizarea-ultima frontieră-anul II financiar”, finanțat de Uniunea 

Europeană în perioada 01.06.2022-31.08.2023, cu nr. ref. 2022-1-RO01-KA121-SCH-

000058543   , organizată în ......... 

Subsemnata......................., posesor al actului de identitate CI/BI Seria................Nr. 

...............     CNP   .................................................    vă rog să îmi aprobați înscrierea la 

concursul de selecție pentru participarea la mobilitatea din perioada .............................. 

în cadrul proiectului „Digitalizarea-ultima frontieră-anul II financiar”. 

Menționez că îndeplinesc condițiile de înscriere, fiind încadrată la Grădinița cu Program 

Prelungit nr.37 Brăila pe funcție de....................și am statut de cadru didactic titular, suplinitor, detașat/ 

cadru didactic auxiliar. 



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

Programului Erasmus + 2022 și în Apelul național de propuneri pentru proiecte Erasmus + 2022, precum 

și de obligația pe care o am de a respecta condițiie stipulate în contractul de finanțare dintre ANPCDEFP 

și Grădinița cu Program Prelungit nr.37 Brăila. 

Mă angajez să respect cerințele și termenele pentru implementarea proiectului, să particip la 

activitățile care îmi revin și să întocmesc toate documentele solicitate de coordonatorul de proiect, să 

asigur diseminarea informațiilor, a rezultatelor tangibile și intangibile dobândite. 

 

Data        Semnătura 

 

 

 

 

 

Director,       Coordonator proiect 

Prof. Doina Jălăveanu               Prof. Ionela Fedmașu  


