
Anunț de selecție pentru a deveni membru in cadrul consortiului 

Erasmus+, coordonat de ISJ Ialomița 
 

 

Acreditarea Erasmus+ este un contract cadru intre ANPCDEFP si IȘJ Ialomița, în baza căruia 

se vor derula in perioada 2021 – 2027 mobilitățile în domeniul Educație Școlară, prevăzute 

pentru a atinge obiectivele din Planul Erasmus+. 

Obiectivele stabilite in Planul Erasmus+ al IȘJ Ialomița sunt: 

O1) imbunatatirea competențelor de management pentru un număr de 5 cadre didactice din 12 

unitati scolare din mediul rural și urban dezavantajat pe parcursul a 5 ani; 

O2) dezvoltarea competențelor de utilizare TIC/instrumentele digitale pentru un număr de 25 

de persoane (pers didactic de conducere, didactic) din 12 unități școlare din mediul rural și 

urban dezavantajat pe parcursul a 5 ani; 

O3) cresterea gradului de utilizarea a metodelor activ-participative la activitatile didactice 

pentru un număr de 25 de cadre didactice din 12 unități școlare din mediul rural și urban 

dezavantajat pe parcursul a 5 ani; 

O4) imbunatățirea rezultatelor școlare pentru 200 de elevi care provin din 12 unități școlare din 

mediul rural și urban dezavantajat pe parcursul a 5 ani. 

 

Grup țintă membri în consorțiu - 12 unități școlare din mediul rural și urban dezavantajat (au 

fost selectate în anul 2021 5 unități școlare, mai sunt disponibile 7 locuri în calitate de 

membru consorțiu) 

Unitățile școlare interesate să devină membru în consorțiul în care ISJ este lider de 

consorțiu vor depune un Formular de candidatură (termen de depunere – 16 februarie 2022, 

ora 10,00, format electronic, persoana de contact Simona Tonț, simona.tontz@isjialomița.ro) 

care să cuprindă informațiile următoare: 

Denumire unitate școlară ____________________________________________________ 

Telefon/Adresă de e-mail_____________________________________________________ 

Director/date de contact (tel, e-mail)___________________________________________ 

Persoana de contact 1 _______________________________________________________ 

Persoana de contact 1 _______________________________________________________ 

OID -ul organizatiei _________________________________________________________ 

Unitatea de invatamant a desfasurat proiecte Erasmus+ (bifați opțiunea) 

X NU 

X Da, KA1 - educatie scolara 

X Da, KA2 - educatie scolara (KA201, KA229, KA219) 

X Da, KA1 VET 

X Da, KA2 VET 

X Da, alte tipuri de proiecte (Educatia adultilor, SEE) 

 



Unitatea de invatamant a depus o aplicatie Erasmus+ la termenele anterioare si a fost 

respinsă (bifați opțiunea)  

X NU 

X DA, KA1 - Educatie scolara 

X DA, KA1 - VET 

X DA, KA2 - educatie scolara, in calitate de coordonator 

X DA, KA2 - educatie scolara, in calitate de partener 

X DA, KA2 - VET 

X DA, alte tipuri de proiecte (ex. SEE) 

 

Justificarea nevoii instituționale a unității școlare în corelație cu Obiectivul 1  

__________________________________________________ 

 

Justificarea nevoii instituționale a unității școlare în corelație cu Obiectivul 2  

___________________________________________________ 

 

Justificarea nevoii instituționale a unității școlare în corelație cu Obiectivul 3  

__________________________________________________ 

 

Justificarea nevoii instituționale a unității școlare în corelație cu Obiectivul 4 

___________________________________________________ 

 

 

 

Prezentul formular a fost completat de ________________________ 

 

 

Director, 

Nume si prenume, semnatura electronica 

 

 

 


