
 

 

 

ANUNŢ SELECŢIE MOBILITĂŢI ERASMUS+, Acţiunea Cheie 1 

Educaţia Adulţilor, Contract nr2015-1-R001-KA104-014432 

Proiectul  

ŞCOALA PĂRINŢILOR – PERSPECTIVE EUROPENE 

 

În perioada 15 octombrie 2015 — 20 octombrie 2015 va avea loc depunerea 

candidaturilor pentru participarea la mobilităţile internaţionale din cadrul 

proiectului ERASMUS + „Şcoala părinţilor- perspective europene”. 

Candidaturile vor fi depuse la secretariatul CJRAE Iaşi în intervalul orar 9-15. 

Criteriille de egibilitate sunt: 

 Candidatul să fie cadru didactic titular CJRAE Iaşi  

 Candidatul să nu fie detaşat, în concediu de studii, concediu fără plată, 

concediu de maternitate sau creştere copil. 

Criteriile de selecţie sunt precizate în procedura Procedura de selecţie a 

candidaţilor. 

 

Detalii despre fluxurile de mobilitate internaţională din cadrul proiectului. 

 
Cele 3 fluxuri de mobilitate internaţională sunt următoarele: 

1. Parents&Teachers: strategies for working together – 7 days course 

 Sevilla Spain, 14-20 Decembrie 2015,  10 participanţi  

 Organizator: “EUROMind” Spania 

Detalii aici: http://www.euromind.es/  

2. Key competences in socio-cultural and educational inclusion of disadvantaged groups 

– 10 days course  

London, UK, 07-16 Martie 2016 - 8 participanţi 

 Organizator: “Motivated Learning for Everyone” Bulgaria http://mlfe.info/  

http://www.euromind.es/
http://mlfe.info/


Detalii despre agenda cursului, aici: 

http://mlfe.info/main_en/574_key_competences_in_socio_cultural_and_educational_inc

lusion_of_disadvantaged_groups.html 

3. The Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on Pupil 

Achievements – 11 days course,  

Barcelona, Spania, 18-27 Aprilie 2016 - 8 participanţi 

Organizator: “Motivated Learning for Everyone” Bulgaria http://mlfe.info/  

 Detalii despre agenda cursului, aici: 

http://mlfe.info/main_en/752_calendar_adult_education_2015_2016.html  

 

Detalii financiare: 

 (!) Având în vedere că sumele acordate prin proiect sunt în EURO (şi că toate 

plăţile se vor desfăşura în EURO), se recomandă folosirea unui cont individual în 

EURO pentru plata grantului către participant. Astfel, sfătuim toţi participanţii să aibă 

un cont în EURO.  

 Înaintea participării la mobilitate, participanţii vor semna un contract tripartit 

(între participant, furnizorul de formare şi CJRAE) şi un contract individual cu CJRAE 

(în care vor fi precizate toate condiţiile financiare). 

Participantul va primi un grant (bursa de mobilitate) compus din:  

- sprijin individual. Suma destinată sprijinului individual este de 120 EURO pe zi 

pentru Spania, 160 EUR pe zi pentru Marea Britanie.   

- transport. Suma reprezintă distanţa dus-întors dintre locul de origine și locul de 

desfășurare al activităţii şi este în valoare de 360 EUR. 

- plata taxei de curs: 70 EUR pe zi. 

 În termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de către ambele 

părți, și nu mai târziu de data de început a mobilității, Participantul va primi o plată cu 

titlu de avans în valoare de 80% din suma stabilită ca grant individual. 

 

 Participantul trebuie sa  completeze  și să transmită Chestionarul UE on-line  

după finalizarea perioadei de mobilitate, în termen de 30 de zile calendaristice de la 

primirea invitaţiei de completare. CJRAE va solicita rambursarea parţială sau totală a 

sprijinului financiar avansat participanților care nu transmit la timp chestionarul UE on-

line completat. 

 

http://mlfe.info/main_en/574_key_competences_in_socio_cultural_and_educational_inclusion_of_disadvantaged_groups.html
http://mlfe.info/main_en/574_key_competences_in_socio_cultural_and_educational_inclusion_of_disadvantaged_groups.html
http://mlfe.info/
http://mlfe.info/main_en/752_calendar_adult_education_2015_2016.html


 Completarea chestionarului UE on-line se va considera ca fiind cererea 

Participantului de plată a soldului. CJRAE va transfera Participantului soldul 

corespunzător, după aprobarea raportului final al proiectului de către AN și primirea 

soldului aferent proiectului, în maxim 45 de zile calendaristice. Dacă la încheierea 

mobilității este cazul ca CJRAE să recupereze o sumă din grantul acordat 

Participantului, atunci CJRAE va iniţia imediat procedurile de recuperare a debitului. 

  Participantul trebuie să facă dovada datelor efective de începere și de 

încheiere a perioadei de mobilitate, pe baza unui Certificat de participare şi un certificat 

Europass,  furnizat de către organizaţia de primire, ştampilat şi semnat de către 

reprezentantul legal al acesteia. 

 

 De asemenea, participantul trebuie să păstreze toate documentele justificative 

care să ateste efectuarea mobilităţii şi cheltuirea grantului acordat: (boarding passuri, 

facturi de cazare, facturi plată taxă curs, bilete de călătorie, alte bonuri şi facturi 

doveditoare). 

 

Alte detalii importante: 

 

 Participantul trebuie să asigure suplinirea orelor de predare şi recuperare orelor de 

consiliere pentru perioada cât participă la mobilitate. 

 Participantul îşi asumă planul individual de exploatare şi diseminare a rezultatelor 

(aşa cum a fost propus în Formularul de candidatură) şi se angajează că va participa 

activ la obţinerea rezultatelor finale ale proiectului (cele propuse în aplicaţia de proiect).  

 Participanţii vor fi prezenţi la întâlnirile premergătoare dinaintea mobilităţii 

(pregătirea mobilităţii, pregătire culturală, etc.) 

 

 

Responsabil proiect, 

Daniela Speranţa ROBOTĂ 

 

 

 

Director CJRAE Iaşi 

Elena Manuela VLASIE 


