
                                                                                                                  

 
AGENTIA NATIONALA 

PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN 

DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE 

  

 

Dezvoltarea competenţelor de editare  

a materialelor multimedia 
PROIECT  DE  MOBILITATE PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ VET 

2016-1-RO01-KA102-024198 
 

Beneficiar:  LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ “GRIGORE MOISIL” IAŞI 

Partener:  SUMMON PRESS, Valencia, Spania 

Durata stagiului:  3 săptămâni, 2 fluxuri a câte 16 elevi (5–23.06.2017 și 3–21.07.2017) 

Grup țintă:  32 elevi din clasele a X-a 

Profesor coordonator:  Romanescu Adina (adina_romanescu@yahoo.com) 

 

Depunerea dosarelor: 16.01 – 2.02.2017 
 

PROBELE DE CONCURS: 20 – 24 februarie 2017 

ANUNŢAREA GRUPULUI ŢINTĂ SELECTAT: 15 – 17 martie 2017 

DOSAR DE CANDIDATURĂ: 
 Cerere de înscriere (formular tip); 

 Cv în format Europass/european completat în limba română şi semnat de către candidat, având 

anexate copii xerox după documentele justificative (formular tip); 

 Fişă de autoevaluare a activităţii elevilor din anii şcolari 2014/2015, 2015/2016, având ca anexă 

documentele justificative (formular tip); 

 Copie xerox după cartea de identitate; 

 Evaluările din partea profesorilor de informatică semnate de aceştia (formular tip) – anexată de 

comisia de selecţie, conform numărului de înregistrare a acestora, menţionat în cererea de înscriere; 

 Recomandare privind implicarea în activităţile şcolii şi contribuţia la realizarea obiectivelor clasei 

de elevi, semnată de profesorul – diriginte (formular tip); 

 Scrisoare de intenţie, având ca anexă planul de diseminare în care se va detalia modul în care vor fi 

utilizate rezultatele participării la proiect. 

 Adeverinţă medicală de la medicul şcolii/ medicul de familie care să ateste ca elevul nu suferă de 

boli cronice şi că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare. 

 

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 16 ianuarie – 2 februarie 2017 la 

secretariatul liceului. Se solicită număr de înregistrare. Termen limită - 2.02.2017, ora 14.10 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: www.liis.ro (aveţi disponibile anunţul de selecţie, 

formularele tip solicitate, opis) şi prof. Romanescu Adina, prof. Fulop Cristina. 

mailto:adina_romanescu@yahoo.com
http://www.liis.ro/

