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GHIDUL CANDIDATULUI 

 

 

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 in vederea participării 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. 

INSTITUȚIE BENEFICIAR – Instituția care implementează proiectul, respectiv Școala Borlești 

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. 
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1. Informații tehnice. Completarea formularului de candidatură 

 

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

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

http://eaom.ro/selectie.html   

 

 

 

Acest document poate fi deschis cu o versiune actualizată a programului Adobe Reader. Zonele 

rubricilor unde trebuie introdus text sunt extensibile. Formularul setează automat nr paginii, data 

și ora când a fost imprimat. 

Dacă nu aveți instalat pe terminalul dvs. acest program, o puteți face accesând 

https://get.adobe.com/ro/reader/ .  

 

 

http://eaom.ro/selectie.html
https://get.adobe.com/ro/reader/
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1.2 Completarea formularului de candidatură 

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. 

Rubrica 4 – Informații despre candidat 

Selectați din butonul din dreapta rubricii varianta care se potrivește. 

 

Apoi completați cu datele cerute, având grija ca acestea să fie corecte. La rubrica „Data Nașterii 

puteți folosi calendarul din formular. 
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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, veți trece 

„Nu este cazul” 

 

 

Rubrica 7 – Descrierea activităților de formare 

În această rubrică veți selecta titlul cursului de formare ales, țara care găzduiește activitatea, veți 

scrie numele furnizorului de formare și activitățile prevăzute în timpul mobilității. Toate aceste 

informații le puteți găsi în anexele Apelului Instituțional și pe site-ul de proiect. 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Rubrica 8 – Pregătire 

În această rubrică trebuie să prezentați o planificare a activităților de pregătire pe care le veți 

susține din momentul afișării rezultatelor selecției, până la data plecării în mobilitate. Vă rugăm să 

folosiți termeni clari, nume de resurse, delimitări de perioade alocate pregătirii, 
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a. Nivelul de limbă – va consta într-o autoevaluare pe care o faceți dvs după grila 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr . Vă rugăm 

să țineți cont că această autoevaluare NU înlocuiește testul de cunoștințe lingvistice pe care 

trebuie să-l susțineți pentru a putea participa la etapa de selecție. 

Tot la acest punct trebuie să detaliați activitățile de pregătire lingvistică pe care le veți desfășura 

înainte de mobilitate (activități oferite de școlă, activități individuale etc) 

b. Activități specifice de pregătire pentru activitatea de formare (de exemplu pregatire 

individuală în specialitatea cursului la care participați, activități de informare logistică etc). 

c. Activități de pregătire culturală despre specificul țării unde se desfășoară mobilitatea, 

despre țările de origine ale celorlalți participanți la curs, materiale de promovare a școlii, 

regiunii, României în timpul sesiunii de curs. 

 

Rubrica 9 – Obiectivele candidatului 

În aceasta rubrică trebuie să detaliați activitatea dvs curentă, nevoile dvs de formare (care trebuie 

să fie legate de conținuturile cursului de formare ales la rubrica 7 din formular) și beneficiile 

profesionale dobândite. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Rubrica 10 – Impact 

Descrieți efectele preconizate asupra activității dvs profesionale, a dezvoltării personale, asupra 

colegilor și elevilor din instituția în care lucrați. 

Puteți anticipa impactul produs prin utilizarea cunoștințelor în activitatea curentă, impactul cultural 

prin prezentările planificate etc 

 

 

 

Rubrica 11 – Contribuția la realizarea obiectivelor din Planul Instituțional de Dezvoltare 

Europeană 
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Trebuie să aveți în vedere obiectivele propuse în Apelul instituțional, activitățile de 

internaționalizare pe care intenționați să le desfășurați în anul de implementare astfel încât Școala 

Borlești să poată dezvolta rețeaua de parteneriate europene. Un instrument util este platforma 

eTwinning. 

 

Rubrica 12 – Diseminare și Follow-Up 

 

Această rubrică reprezintă descrierea activităților specifice pe care dvs. le veți desfășura după 

parcurgerea stagiului de formare. Trebuie sa prezentați min 4 activități demonstrative de 
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specialitate și min 4 activități individuale de diseminare. Vă rugam să dați cât mai multe detalii la 

fiecare dintre aceste activități (loc, beneficiari, resurse folosite, perioadă etc) 

 

Rubrica 13 – Buget 

 

Folosind butoanele din cele doua rubrici, veți selecta numele cursului ales și categoria în care 

acesta se află. Calculația bugetară este făcută automat (după baremele CE din programul Erasmus+ 

și contractate cu AN). 

Rubrica 14 – Semnătură 

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

trimis electronic.  
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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 

http://eaom.ro/selectie.html ) 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 cunoștințelor de limbă engleză.  

Pentru a accesa portalul de testare a cunoștințelor lingvistice, accesați 

http://www.examenglish.com/leveltest/ (sau folosiți butonul Testare lingvistică din 

formularul de aplicație sau pagina web http://eaom.ro/selectie.html ). 

 
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.  

 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose
http://eaom.ro/selectie.html
http://www.examenglish.com/leveltest/
http://eaom.ro/selectie.html
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Lansați un test apăsând pe unul dintre butoane. După ce veți parcurge testul, apăsând după 

alegerea variantei de răspuns Next, vi 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. 
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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 și declarația de autenticitate a parcurgerii acestuia. 

4.2 Depunere solicitare de participare la un stagiu de formare 

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

formularul de aplicație și în format fizic, la secretariatul școlii (vezi Apel de selecție). 

a) În format electronic 

După finalizarea completării formularului de candidatură acesta se salvează într-un folder de pe 

calculatorul dvs cu numele „Formular_candidatura_Popescu_Ana”. 
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Adăugați în același folder CV-ul Europass și rezultatul evaluării lingvistice (pot fi și arhivate). 

 

Apăsați butonul de trimitere electronică din formularul de aplicație. 

 

Aplicația va lansa o pagină web către platforma de ridicare documente. În unele cazuri sistemul 

de securitate al computerului dvs vă va întreba dacă aveți încredere în conținut și permiteți lansarea 

paginii web. Apăsați butonul Yes sau  Permitere. 

Vi se va deschide o pagină web de upload. 
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Apăsați butonul de alegere documente din calculatorul dvs și selectați documentele din folderul de 

candidatură, apoi apăsați OPEN. 
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O fereastra web vă va arăta care sunt documentele selectate pentru trimitere și cine este destinatarul 

dvs. Dacă este cazul să mai adăugați și alte fișiere, apăsați +Add another file 

Completați rubricile cu datele cerute (Nume, prenume și adresa dvs de e-mail) și apăsați butonul 

UPLOAD 
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Documentele se vor transfera pe contul de proiect al instituției de unde vor fi preluate și evaluate 

de cei doi evaluatori externi.  
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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 Școlii Borlești cu un nr de 

înregistrare.  

ATENȚIE! 

- 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 ACELAȘI 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 

(plagiat). 

 


