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Etapa - 1

1. Semnarea contractelor – termen: Decembrie 2019

Date

 Vechime in această poziție: [...]

 Naționalitate: Română

 Adresă: [adresa oficială completă] 

 Department/unitate/catedra:   

 Telefon:

 E-mail: 

 Gen:  

Contul bancar unde se va transfera sprijinul financiar
Numele titularului de cont:
Numele băncii: BANCA TRANSILVANIA
Număr de clearing/Codul BIC/SWIFT: [...]

Numărul contului/Codul IBAN:



Etapa - 1

2. Articole din contract

3.1.Beneficiarul va selecta Opțiunea 1, Opțiunea 2 sau Opțiunea 3

[Opțiunea 3: Participantul va primi de la Beneficiar un sprijin

financiar în valoare de ….. EUR pentru sprijin individual și sprijin sub 

forma furnizării directe a serviciilor necesare de transport, sprijin
individual și taxa de curs. În acest caz,  Beneficiarul se va asigura

ca serviciile oferite să îndeplinească standardele necesare de 
calitate și siguranță și că rambursarea este în conformitate cu 

regulamentul intern al  Beneficiarului. 



Etapa - 1

3. Articole din contract

4.1 Participantul va primi sprijinul financiar în valoare de 

….. Euro după încasarea de către Beneficiar a soldului de 

20%  din grant, acordat în urma aprobării raportului final. 

4.2 Completarea chestionarului UE on-line se va

considera ca fiind cererea Participantului de plată a 

sprijinului financiar de …. Euro. Beneficiarul are la 
dispoziție 45 de zile calendaristice pentru a transfera

această sumă sau de a iniţia procedurile de recuperare

prin emiterea unei Note de debit, dacă este cazul. 



ETAPA 2 Pregătire pedagogică, culturală 
și lingvistică

Pregatire pedagogica = ce avem de făcut în proiect?

1. Ne pregătim pentru mobilitate – cultural și lingvistic (Diana)

2. Ne asigurăm pentru călătorie – card european de 

sănătate=cerere, copie buletin, dovadă de asigurat de la școală 

(2 luni înainte) 

3. Anunțăm ISJ; cumpărăm biletele de avion 

4. Semnăm contractul tripartit: participant-beneficiar- formator. Va 

fi semnat de participant și beneficiar în țară  (cu 1 lună înainte) și 

de formator (în timpul cursului)

5. Pregătim certificatul europass – cuprinde conținutul cursului și 

competențele ce urmează a fi dobândite (1 lună înainte) 



ETAPA 2 Pregătire pedagogică, culturală 
și lingvistică

Pregatire pedagogica = ce avem de făcut în proiect?

6. La finalul cursului suntem evaluați (să dovedim că am dobândit 

competențele din certificat) și primim certificatul completat de 

formatori

7. Imediat după ce ne întoarcem trebuie să completăm un raport 

(1 pagină), care va fi trimis fiecăruia, via e-mail (ne asigurăm că 

nu a intrat în SPAM):

- Întrebări generale despre pregătirea cursului, 

- Întrebări despre curs, 

- Întrebări despre obiectivele proiectului.

8. FIECARE SE VA IMPLICA ÎN PROCESUL DE DISEMINARE



OBIECTIVELE PROIECTULUI - 1

O.1. Crearea unei platforme educaționale online 

care să conțină

modele de cercetare bazate pe TIC, 

proiecte educative, 

lecții demonstrative 

Cursuri pentru integrarea TIC, social-media în 

educație, construirea platformelor e-learning. 

Participanți: Zamfir Marinela, Chereș Adriana, 

Grăban Andreea, Chira Emoke, Nicolaescu Norina 



OBIECTIVELE PROIECTULUI - 2

O.2. Extinderea ofertei curriculare cu 2 opționale

integrate precum și a ofertei de activități nonformale a

școlii (10 activități noi):

CURSURI

1. Aplicarea educației non-formale în școli

Participanți: Berindeie Diana, Tomoiagă Mirela

2. Educația bazată pe proiecte

Participanți: Rad Ciprian, Teodorescu Iulian



OBIECTIVELE PROIECTULUI - 3

O.3. Scăderea cu 10% a cazurilor de

agresivitate, bullying, dependență de jocuri

video, internet. Gestionarea stresului.

Participanți: Micu Adina, Achim Adina

Abrudan Ciprian, Fetean Gheorghe,



OBIECTIVELE PROIECTULUI - 4

O.4. Internaționalizarea școlii prin inițierea unui

parteneriat strategic european în anul scolar 2021-

2022


