






 
 

 Anexa nr. 2 

 CERERE DE MOBILITATE 

PENTRU ELEV/Ă (fotografia) 

ANUL DE STUDII 20..... /20….  
DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ/SPECIALITATEA:  
..............................................................................................................................................  

 

INSTITUŢIA EXPEDITOARE  
Denumirea şi adresa completă:  
………...………………………………………………………………..........................  
…………………………………………………………………………………………  
Coordonatorul ECVET – numele, numărul de telefon şi fax, e-  
mail:.....................................................……………………………….............................. 

 
 

 

DATELE PERSONALE ALE ELEVULUI 

/EI se completează de către elev/a - candidat   
Numele: …………………………………….... Prenumele: .....……………………….……  
Data naşterii: …………………………………  
Sexul:……………Naţionalitatea:…….............  
Locul naşterii: ……………………………...... Adresa permanentă (dacă diferă): …..…….  
Adresa curentă: ………………........……….... ……………………………………………..  
……………………………………………….. ……………………………………………..  
……………………………………………….. ……………………………………………..  
Adresa curentă este valabilă până la: ……..... ......................................................................  
………………................................................. .....................................................................  
Tel.:………………………………………….. Tel:………………………………………… 

 

LISTA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂȚĂMÎNT,CARE VOR PRIMI ACEST 

FORMULAR DE CERERE: 

  

Perioada de studii 
Durata Nr. de credite 

Instituţia Ţara aflării ECTS 
de lapână la   

(în luni) solicitat     
      

1. ……………………... ........................ ………. ………… ………… ………………... 

2. ……………………... ……………… ………. …………. ………… ………………... 

3. ……………………... ……………… ………. …………. ………… ………………... 
       

 

Numele elevului:  
…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Instituţia de delegare:......................................................Ţara.............................................................  
 

 

Expuneţi succint cauzele pentru care doriţi să faceţi studii peste hotare...............................  
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................ 

 
 
 

 



 
 

COMPETENŢELE LINGVISTICE   
Limba maternă: …………………………………………………………………………….  
Limba de instruire la instituţia din ţara (dacă diferă):………………………………………  

 La moment Posed cunoştinţe Aş avea cunoştinţe suficiente 

Alte limbi străine studiez această suficiente pentru pentru a urma cursurile, dacă aşi 

  limbă a urma cursurile avea o pregătire suplimentară 
        

 da  nu da nu da nu 

.................................... 
       

□  □ □ □ □ □ 

.................................... □  □ □ □ □ □ 

.................................... □  □ □ □ □ □ 
  
        

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL STUDIILOR 

ACTUALE (după necesitate) 

 

Tipul de experienţă profesională Firma/organizaţia Perioada Ţara 

……………………..…….. ………………… ……………… …………………… 

……………………..…….. …………………. ……………… …………………… 

    

 

STUDII PRECEDENTE ŞI CURENTE   
Diploma/calificarea pentru obţinerea cărora actualmente faceţi studii ..........………………………  
……………………………………………………………………………………………………….  
Durata studiilor (în ani) în învăţământul profesional tehnic postsecundar/postsecundar nonterțiar  
până la plecarea în altă instituție, inclusiv din altă țară................ Aşi făcut deja studii peste hotare  
? Da □ Nu □  
Dacă da, atunci cînd? La ce instituţie? ……...…………………………………………………….  
.............................................................................................................................................................  
Extrasul din foaia matricolă include informaţia completă despre studiile precedente şi 

curente. Detaliile necunoscute la momentul completării formularului de cerere urmează a 

fi comunicate ulterior.  

 

Doriţi să apelaţi în vederea obţinerii unui grant/burse de mobilitate pentru a putea acoperi 

costurile suplimentare pe durata perioadei de studii în străinătate?  
Da □ Nu □  

 

INSTITUŢIA CARE PRIMEȘTE ELEVUL 

 

Prin prezenta se confirmă /înregistrarea cererii de mobilitate, contractului de studii și 
extrasul din foaia matricolă al candidatului/ei 

 

Numele , Prenumele elevului/ei/ □ Acceptat/ă pentru perioada de  
□ mobilitate în instituţia  

______________________________  
Nu este acceptat/ă 

 

Semnătura coordonatorului ECVET 

 

………………………………………  
Data:  
……………………………………… 

 

 



 
 

Anexa nr. 3 

 

EXTRAS DIN FOAIA MATRICOLĂ  
 

 

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE ÎNVĂȚĂMÎNT : …....................................................................  
……………………………………………………………………………………………………….  
Domeniul de formare profesională/specialitatea  ...............................................................................  
……………………………………………………………………………………………………….  
Coordonatorul ECVET: ...................................................................................................................... 

Tel:....................................... Fax:............................................... E-mail:…......................................... 

  

NUMELE ELEVULUI (EI):.......................................... Prenumele: …........................................... 

Data şi locul naşterii:............................................. .....................................(sexul):............................ 

Data înmatriculării:........................................ Numărul de înmatriculare:..........................................  
 

 

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE ÎNVĂȚĂMÎNT CARE PRIMEȘTE ELEVUL ...........................  
.............................................................................................................................................................  
Domeniul de formare profesională / Specialitatea…………………………......................................  
……………………………….............................................................................................................  
Coordonatorul ECVET: .....................................................................................................................  
Tel.:..............................Fax:....................................e-mail:…….........................................................  

 
 
 

 

 Codul unității Denumirea Durata 
Nota 

Note Credite 
 

de curs unităților de curs cursului ECVET ECVET   
       

 ........................ ………………… ………………... …………… ………… ………….. 

 ........................ ………………… ……………… …………… ………… ………….. 

 ........................ ………………… ……………… …………… ………… ………….. 

       
      Total: 
       

Diploma/calificarea acordată: ............................................................................................... ................     

Data Semnătura șefului de secție  Ştampila instituţiei: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Anexa nr. 4 

 

ACORDUL BILATERAL DE STUDII 

 

ANUL ACADEMIC 20....../20...... – SPECIALITATEA :..........................................  

 

Numele elevului(ei):…………………………………………………………….…...............  

Instituţia de învățămînt expeditoare: ......................................................................................  
Ţara: …..……………………………………………………………………….……………. 

 

DETALII DESPRE PROGRAMUL DE STUDII PROPUS / CONTRACT DE STUDII   

Instituţia de învățămînt care primește elevul:.…………………………………………….  
Ţara: ………………………………………………………………………………………..  

 

 Codul unității de curs Denumirea unități de curs Numărul de credite ECVET 

   acordat elevului 

 ………………………… ……………………………… ……………………………… 

 ………………………… ……………………………… ……………………………… 

 ………………………… ……………………………… ……………………………… 

    

(dacă este necesar, se continuă pe pagină separată)   
 
 
 

Semnătura elevului…………………………….…........Data:…………………………….  
 
 
 

 

INSTITUŢIA EXPEDITOARE 

 

Se confirmă că programul de studii propus /contractul de studii este acceptat. 

 

Semnătura coordonatorului ECVET Semnătura directorului instituției  
…………………………………………………..……………………………………………  
Data: ………………………………………………Data: …………………………………..  

 
 
 

INSTITUŢIA CARE PRIMEȘTE ELEVUL 

 

Se confirmă că programul de studii propus /contractul de studii este acceptat. 

 

Semnătura coordonatorului ECVET Semnătura directorului instituţiei  
…………………………………………………..……………………………………………  
Data: …………………………………………………Data: ……………………………… 

 

Numele elevului (ei): …………………………………………………………………….….  
Instituţia ce deleagă elevul: …………………………………………………………….…..  
Ţara: …..……………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 
 

 

MODIFICĂRILE REALIZATE ÎN PROGRAMUL DE STUDII  
PROPUS INIŢIAL /CONTRACTUL DE STUDII  

(se completează, după caz) 

 

Codul unităţii de Denumirea unităţii 
Unitatea Unitatea 

Numărul de credite 

de curs de curs 
curs de curs ECVET 

exclusă inclusă 
…………………… …………………… …………………… 

□ □ 
…………………… …………………… …………………… 

□ □ 
…………………… …………………… …………………… 

□ □    

     

 

(dacă este necesar, se continuă pe o pagină separată)  
 
 
 

Semnătura elevului(ei)…………………………..…......Data: 

………………………………  
 
 
 

INSTITUŢIA CE DELEAGĂ ELEVUL 

 

Se confirmă că programul de studii propus /contractul de studii este acceptat. 

 

Semnătura coordonatorului ECVET Semnătura directorului instituției  
…………………………………………………..………………………………………  
Data: …………………………………………………Data: ……………………………  

 
 
 

INSTITUŢIA CARE PRIMEȘTE ELEVUL 

 

Se confirmă că programul de studii propus /contractul de studii este acceptat. 

 

Semnătura coordonatorului ECVET Semnătura directorului instituției  
…………………………………………………..…………………………………………  
Data: …………………………………………………Data: ……………………………… 
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DOSARUL INFORMAŢIONAL AL INSTITUŢIEI PUBLICE 

 

Partea I: Date generale 

 ■ Denumirea instituţiei de învăţământ profesional tehnic, adresa, date de contact;  

■ descrierea generală a instituţiei (inclusiv tipul şi statutul);  

■ calendarul anului de învăţământ;  

■ lista programelor de studii oferite; 

 ■ specialităţi acreditate;  

■ procedurile de admitere;  

■ regulamentele de rigoare ale instituţiei;  

■ coordonatorul instituţional ECVET.  

Partea II: programele de studii Descriere generală: 

 ■ calificarea acordată;  

■ condiţii de admitere;  

■ planul de învăţământ 

 ■ reguli de examinare şi evaluare. Descrierea unităţilor de curs incluse în planul de 

învăţământ: 

 ■ codul cursului; 

 ■ denumirea cursului; 

 ■ tipul cursului; 

 ■ anul de studii;  

■ semestrul; numărul de credite alocat;  

■ numele cadrului/elor didactic/e;  

■ obiectivele cursului exprimate în finalităţi de studiu şi competenţe;  

■ precondiţiile;  

■ conţinutul cursului;  

■ literatura recomandată;  

■ metode de predare / învăţare; metodele de evaluare; 

 ■ conţinutul lucrului individual al elevului. 

Partea III: informaţie pentru elevi 

■ condiţii de cazare şi alimentaţie;  

■ servicii medicale;  

■ servicii pentru elevi cu cerinţe educaţionale speciale;  

■ asigurarea socială; 

 ■ programe şi proiecte în care este implicată instituţia; 

 ■ informaţie cu privire la programe de mobilitate;  

■ cursuri de limbi străine;  

■ servicii speciale;  

■ secţii sportive;  

■ activităţi extracurriculare şi agrement; 

 ■ asociaţii ale elevilor. 


