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MINISTERUL EDUCAȚIEI   
 

INSPECȚORAȚUL 
ȘCOLAR JUDEȚEAN 

BRAȘOV  

Nr. ISJ Braşov: _______/31.01.2022 
 

                Avizat,                                                                                         Aprobat,  
 Inspector proiecte educaționale,                                                    Inspector Şcolar General, 
        Prof. Silviana Cioceanu                                                          Prof. Ovidiu Florin Tripșa 

       
  

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

CONCURS “POVESTEA MEA ERASMUS” 

Coordonator: Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov 
Parteneri: Casa Corpului Didactic Braşov 
 
Scopul: Promovarea la nivel naţional a proiectelor educaţionale finanţate prin programul Erasmus+, 
din judeţele partenere, prin diseminarea exemplelor de bună practică şi a experienţelor cadrelor 
didactice şi elevilor, în cadrul mobilităţilor Erasmus+. 
 
Descrierea grupului ţintă: Cadre didactice şi elevi din unităţi şcolare beneficiare de proiecte 
Erasmus, care au posibilitatea să transmită ceea ce a reprezentat pentru dezvoltarea lor personală şi 
profesională implicarea într-un proiect european. 
 
Criterii de eligibilitate: 
Vor fi evaluate toate articolele transmise, în baza formularului de înscriere (anexă la prezentul 
Regulament), care: 

- Au ca subiect experienţa autorului în cadrul unei mobilităţi Erasmus+ (fiecare beneficiar 
poate transmite câte un articol pentru fiecare proiect Erasmus+ în care a participat); 

- Au autor unic; 
- Respectă condiţiile de înscriere şi redactare precizate în prezentul Regulament; 
- Respectă termenul limită de transmitere precizat în prezentul Regulament; 

 
Condiţii de înscriere şi redactare: 
Articolele: 

- vor fi tehnoredactate in limba română, cu caractere TNR, 12 pct., spaţiere la 1 rând; 
- vor avea maxim 2 pagini, în care va fi inclusă şi o fotografie reprezentativă; 
- vor conţine numele si prenumele autorului, unitatea şcolară, titlul proiectului, calitatea autorului 

(cadru didactic sau elev); 
- vor menţiona sursele de documentare şi informare, dacă este cazul; 
- vor fi transmise, împreună cu formularul de înscriere (ambele atât în format Word, cât şi în 

format PDF), într-un fişier intitulat: 
                          “Judeţ_Calitatea (profesor sau elev)_Nume_prenume_Unitate şcolară” 

- vor fi transmise pe adresa de e-mail silviana.cioceanu@isjbrasov.ro, cu menţiunea pentru 
Proiectul “Povestea mea Erasmus” 

Articolele care nu vor respecta condiţiile enunţate mai sus nu vor participa la evaluare. 

mailto:silviana.cioceanu@isjbrasov.ro
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Formularul de înscriere va fi completat și electronic, în formularul creat special în acest scop, până 
la termenul stabilit de regulament, la link-ul: 

- pentru cadre didactice:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer_gNR0YmewgyvqtkfER1zD8J1ogxwqV1FBhzyJ
6C8liSG5A/viewform?usp=sf_link 
 

- pentru elevi: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJuQFUvLlXXiDtRvrEPFnkwDcclxNqZQhuhGlK
n9ZXXYdSMw/viewform?usp=sf_link 
 

Evaluare: Comisiile de jurizare, numite prin decizie de inspectorul şcolar general al fiecărui ISJ 
partener, vor desemna cele mai reprezentative articole ale beneficiarilor din judeţul respectiv, pe 
categorii de proiecte şi beneficiari. 
Vor fi acordate: 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III, 1 menţiune – pentru fiecare secţiune/judeţ 
Criterii de evaluare: 

- Încadrarea în temă 
- Relevanţa conţinutului faţă de temă 
- Claritatea expunerii 
- Cursivitatea ideilor 
- Originalitatea mesajului 
- Reprezentativitatea şi claritatea imaginii 

Toate articolele transmise în termen şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de regulament vor fi 
publicate electronic, gratuit, cu ISBN, indiferent dacă vor fi sau nu premiate. 
 
Calendar: 

- Februarie - mai 2022 – Informarea cadrelor didactice şi a elevilor, care au beneficiat de 
mobilităţi în cadrul proiectelor educaţionale finanţate prin programul Erasmus+, despre 
oportunitatea de a-şi împărtăşi experienţa, prin redactarea unor articole despre “Povestea 
mea Erasmus” 

- 31 mai 2022 – Termen limită de transmitere a articolelor, conform prevederilor din 
regulament 

- Iunie 2022 – Evaluarea articolelor de către comisiile județene  
- Iulie – septembrie 2022 – Realizarea publicaţiei electronice “Povestea mea Erasmus” 
- Octombrie 2022 - Organizarea unui eveniment pentru acordarea de diplome de participare şi 

premierea celor mai reprezentative articole, în fiecare judeţ partener 
- Octombrie – decembrie 2022 - Distribuirea publicaţiei, autorilor şi şcolilor din judeţele 

partenere 
 
Notă: 
În cadrul proiectului, pot trimite articole și cadre didactice din alte județe decât cele partenere. 
Aceste articole nu vor participa la evaluare și nu vor fi premiate dar dacă sunt transmise în 
termen şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de regulament vor fi publicate electronic, gratuit, 
cu ISBN 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer_gNR0YmewgyvqtkfER1zD8J1ogxwqV1FBhzyJ6C8liSG5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer_gNR0YmewgyvqtkfER1zD8J1ogxwqV1FBhzyJ6C8liSG5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJuQFUvLlXXiDtRvrEPFnkwDcclxNqZQhuhGlKn9ZXXYdSMw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJuQFUvLlXXiDtRvrEPFnkwDcclxNqZQhuhGlKn9ZXXYdSMw/viewform?usp=sf_link
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Anexa 1 

 
 
 

FORMULAR DE INSCRIERE 
CONCURS “POVESTEA MEA ERASMUS” 

CADRE DIDACTICE 
 

 

 

Nume şi prenume _______________________________________________________________ 

Unitatea şcolară ________________________________________________________________ 

Localitatea ____________________________________________________________________ 

Judeţul _______________________________________________________________________ 

Tipul proiectului ________________________________________________________________ 

Titlul proiectului ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Titlul articolului _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Date de contact ___________________(telefon, mail)___________________________________ 
 
 
 
Am luat la cunoştinţă Regulamentul concursului “Povestea mea Erasmus”. 
Declar pe proprie răspundere ca articolul înscris în concurs este o creaţie personala şi nu a fost 
copiat/inspirat din alte surse. 
Sunt de acord cu publicarea articolului în publicaţia “Povestea mea Erasmus”. 
M-am înscris în formularul electronic, disponibil la link-ul 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer_gNR0YmewgyvqtkfER1zD8J1ogxwqV1FBhzyJ6C8liS
G5A/viewform?usp=sf_link 
 
 

Data,         Semnătura, 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer_gNR0YmewgyvqtkfER1zD8J1ogxwqV1FBhzyJ6C8liSG5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer_gNR0YmewgyvqtkfER1zD8J1ogxwqV1FBhzyJ6C8liSG5A/viewform?usp=sf_link
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Anexa 2 
 
 

FORMULAR DE INSCRIERE 
CONCURS “POVESTEA MEA ERASMUS” 

ELEVI 
 

 

Nume şi prenume _______________________________________________________________ 

Unitatea şcolară ________________________________________________________________ 

Localitatea ____________________________________________________________________ 

Judeţul _______________________________________________________________________ 

Tipul proiectului ________________________________________________________________ 

Titlul proiectului ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Titlul articolului _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Date de contact ___________________(telefon, mail)___________________________________ 

Profesor coordonator _____________________________________________________________ 

 

 
Am luat la cunoştinţă Regulamentul concursului “Povestea mea Erasmus”. 
Declar pe proprie răspundere ca articolul înscris în concurs este o creaţie personala şi nu a fost 
copiat/inspirat din alte surse. 
Sunt de acord cu publicarea articolului în publicaţia “Povestea mea Erasmus”. 
M-am înscris în formularul electronic, disponibil la link-ul 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJuQFUvLlXXiDtRvrEPFnkwDcclxNqZQhuhGlKn9ZXX
YdSMw/viewform?usp=sf_link 
 
 

Data,        Semnătura elev, 
 

                                                                                      Semnătura profesor coordonator, 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJuQFUvLlXXiDtRvrEPFnkwDcclxNqZQhuhGlKn9ZXXYdSMw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJuQFUvLlXXiDtRvrEPFnkwDcclxNqZQhuhGlKn9ZXXYdSMw/viewform?usp=sf_link
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FIŞĂ DE EVALUARE 
 

POVESTEA MEA ERASMUS 
 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Criteriul Punctaj maxim Punctaj acordat 

1. Încadrarea în temă 
 

20  

2. Relevanţa conţinutului faţă de temă 
 

20  

3. Claritatea expunerii 
 

20  

4. Cursivitatea ideilor 
 

20  

5. Originalitatea mesajului 
 

10  

6. Reprezentativitatea şi claritatea imaginii 
 

10  

 

Preşedinte comisie de evaluare,    Membri comisie de evaluare, 


