
                                                                                           
Proiect Erasmus+ KA101 „Noi profesori pentru noi competențeˮ 

nr. de referință 2018-1-RO01-KA101-047462 
ANUNŢ 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice participante  

la cursurile de formare din cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „Noi profesori pentru noi competențeˮ,  

număr de referință 2018-1-RO01-KA101-047462 

 
În urma aprobării finanţării proiectului de mobilitate Erasmus+ KA1 „Noi profesori pentru noi 

competențeˮ, număr de referință 2018-1-RO01-KA101-047462, proiect cofinanţat de Comisia Europeană prin 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI 

FORMĂRII PROFESIONALE, Școala Gimnazială Variaș, jud. Timiș va organiza concursul de selecţie 

pentru un număr de 10 participanţi la cursurile de formare. 
Grupurile țintă sunt constituite din 10 participanți, cadre didactice la Școala Gimnazială Variaș, de la 

toate nivelurile de învățământ (preșcolar, primar, gimnazial) care sunt interesați să participe la activitățile de 

formare. Cursurile de formare se derulează conform tabelului de mai jos: 

 

Denumirea cursului 

de formare 

Furnizorul de 

formare 

Locul 

desfășurării/ 

perioada  

Nr. de 

mobilități 

Link de prezentare 

„Non-formal for 

inclusion – using 

non-formal education 

methods to foster 

inclusionˮ 

EDU2GROW 

ASSOCIATION 

Portugal 

Cipru, 

Larnaca 

3-9 feb 

2019 

3 https://edu2grow.wordpress.com/staff-

courses/non-formal-for-inclusion/ 

„New Teachers for 

New Competencies: 

Personal 

competencies, 

teamworking and 

time managementˮ  

NEW HORIZONS 

MALTA, 15 Triq 

San Gwann , Il-

Mosta , MST 3603 

, Malta 

Italia, Roma 

21- 25 

ianuarie 

2019 

3 http://maltacvs.org/voluntary/new-

horizons-malta/ 

„Entrepreneurship for 

Schools: using the 

Green Economyˮ 

Ecosystem Europe 

Association 

Bulgaria 

Spania, 

Murcia 

24-28 mar 

2019 

4 http://ecosystemeurope.org/en/courses/ 

 

DERULAREA CONCURSULUI DE SELECȚIE: 

Procesul de selecţie se va derula conform graficului: 

 12 - 17 septembrie 2018, ora 14:00, depunerea dosarelor de candidatură la secretariat, cu număr de 

înregistrare; 

 20- 21 septembrie 2018, interviu motivațional; 

 25 septembrie 2018, până la ora 12:00 anunţarea rezultatelor procesului de selecție. 

 25 septembrie 2018, între orele 12:00 și 14:00 depunerea contestațiilor. 

 27 septembrie 2018, ora 12:00 anunțarea rezultatelor finale.  
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DETALII DESPRE CONCURS 

Pentru selecția participanților a fost numită Comisia de selecție a participanților în cadrul proiectului de 

mobilitate Erasmus+ KA1 „Noi profesori pentru noi competențeˮ, număr de referință 2018-1-RO01-KA101-

047462 prin decizie internă. Comisia este formată din 3 membri, dintre care unul este președinte.  

Concursul de selecție va consta în două probe: evaluarea dosarului de candidatură conform criteriilor de 

selecție (Anexa 2) și un interviu desfășurat în prezența comisiei de selecție conform criteriilor din Anexa 2.A. 

 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente (în această ordine): 

 Opis 

 Cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la concursul de selecție (Anexa 1); 

 Copie xerox după cartea de identitate; 

 Scrisoare de intenție, în care se vor menționa modalitățile de diseminare și se va detalia modul în care vor fi 

utilizate rezultatele participării la proiect (model Anexa 4); 

 CV în format european datat și semnat de către candidat;  

 Fişa de evaluare cu punctajul autoevaluării, având anexate copii xerox după documentele justificative în 

conformitate cu originalul (Anexa 3); 

 Acord tip de suplinire. 


