
                                                                        

 

 

Nr. înregistrare:  12/16.05.2022 

 

Apel de selecție 

a formatorilor participanți la mobilitățile proiectul „Let’s Grow Together”,  

din cadrul Programului Erasmus+ 

Nr. proiect: 2021-2-RO01-KA122-ADU-000041677 

 

Asociația Centrul de Dezvoltare Personală și Combatere a Comportamentelor de Risc anunță 

organizarea selecției a 4 formatori voluntari, care vor participa la activitățile de mobilitate din cadrul 

proiectului „Let’s Grow Together”: 

• 18-22 iulie 2022, Spania, Barcelona - Conflict Management, Emotional Intelligence 

and Bullying Prevention; 

• 15-19 august, Germania, Berlin - Teach with a Twist! Motivate your Students with 

Creative Teaching Strategies; 

• 24-27 octombrie, Spania, Reus – Job Shadowing – Digitalizare.  

 

Calendar 

Nr. 

crt. 
Etapa Perioada  

1.  Depunerea dosarelor candidaților 30 mai - 3 iunie 2022 

2.  Evaluarea dosarelor 6 - 7 iunie 2022 

3.  Interviu  8 iunie 2022 

4.  Afișarea rezultatelor 8 iunie 2022 

5.  Depunerea contestațiilor 9 iunie 2022 

6.  Afișarea rezultatelor finale 10 iunie 2022 

 

Dosarul de înscriere va cuprinde: 

• Cerere adresată președintelui asociației pentru înscrierea la concursul de selecție (Anexa 1); 

• Copie CI; 

• Scrisoare de intenție care să cuprindă motivația personală în ceea ce privește implicarea în 

activitățile proiectului și să justifice nevoia de formare; 

• CV Europass - semnat și datat pe fiecare pagină; 



                                                                        

 

 

• Plan de diseminare și valorizare a rezultatelor proiectului (5 idei despre contextul și publicul 

țintă vizat). Descrierea succintă a modului în care aceste activități vor contribui la promovarea 

proiectului. 

• Fișa de evaluare cu punctajul autoevaluării (Anexa 2) 

• Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal (Anexa 3); 

• Declarație de angajament  (Anexa 4). 

 

Documentele din dosarul de candidatură vor fi transmise în format electronic/scanat pe adresa: 

acdpccr@gmail.com, fiind denumite: Nume Prenume_Proiect Erasmus+ 2022. Lista candidaturilor 

depuse și înregistrate va fi transmisă în rețea în data de 10 iunie 2022. Comisia de selecție poate 

solicita, dacă este cazul, documente justificative pentru punctajul acordat în fișa de autoevaluare. 

 

Criterii de selecție: 

Criterii Punctaj 

Evaluare CV  10 puncte 

Motivația de a participa la activitățile proiectului și 

disponibilitatea de a contribui la atingerea 

obiectivelor proiectului 

15 puncte 

Potenţialul de multiplicare a efectelor la nivel de 

beneficiari, instituţie, comunitate profesională 

(plan de diseminare) 

15 puncte 

Interviu 30 puncte 

Autoevaluare 30 puncte 

Total 100 puncte 

 

Vor fi selectați 4 formatori în ordinea descrescătoare a punctajelor, dar nu mai puțin de 60 de 

puncte în total. 

 

Criterii de departajare  

În cazul punctajelor egale, vor avea prioritate formatorii din cadrul asociației care participă 

pentru prima dată într-o mobilitate în cadrul unui proiect cu finanțare europeană. 

 

Președinte, 

Popescu Ioana-Mirela 

mailto:acdpccr@gmail.com

