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ANUNȚ SELECȚIE PENTRU CADRE DIDACTICE PRIVIND PARTICIPAREA LA 

MOBILITĂȚI ERASMUS+ 2021/ 2022 
 
 

Proiect finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene 

Acțiunea Cheie 1: Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare 

Număr de referință al proiectului: 2021-1-RO01-KA121-SCH - 000005057 

Durata proiectului: 5 ani 

Buget aprobat: 15 160 Eur 

Beneficiar: Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu 

 

Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu organizează concurs de selecţie pentru profesorii 

participanţi la mobilitațile din cadrul  

Proiectului Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121-SCH - 000005057. 

 

MOBILITĂȚILE DIN CADRUL PROIECTULUI 

 

Flux 2 CURSUL: STE[A]M in Classroom - Multiple Intelligences - Gamification - Microlearning - 

Flipping Classrooms – CLIL, 5 zile, 4-8.07.2022, în  Grecia-Voula, 1 profesor 

 

 

FOARTE IMPORTANT! Agenția Națională (AN) va plăti un avans de 80% din suma contractată, 

restul de 20% va fi platită de către AN la 60 de zile calendaristice după depunerea Raportului final al 

proiectului. Profesorii selectați vor acoperi cei 20% până la plata ulterioară efectuată de AN. 

 

CALENDAR PROCES DE SELECTIE 

06. 06. 2022 – anunţarea şi afişarea criteriilor de selecție; 

06. 06. 2022 – 14. 06. 2022, ora 1600 – depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul școlii; 

15. 06. 2022 – evaluarea dosarelor de candidatură și susținerea interviurilor cu participanții la 

selecție, în școală, începând cu ora 1400; 

16. 06. 2022, până la ora 1200  – afişarea şi anunţarea rezultatelor selecției; 

16. 06. 2022, orele 1200 - 1400 – depunerea contestaţiilor la secretariatul școlii; 

16. 06. 2022, orele 1400-1500 – soluționarea contestaţiilor şi anunţarea rezultatelor finale (lista 

câstigătorilor și lista cu cadrele didactice de rezervă). 

CRITERII DE SELECŢIE 

 Profesor titular/ profesor încadrat pe perioadă determinată încadrat la Școala Gimnazială 

Smaranda Gheorghiu; 

 Nevoia de formare în tematica proiectului; 

 Implicarea activă în viaţa şcolii în perioada 1 septembrie 2019- 1 septembrie 2021 şi 

disponibilitatea de a lucra suplimentar în vederea participării la activităţile locale din cadrul 



proiectului (diseminare, evaluare, activităţi cu elevii, elaborare portofolii elevi din grupul țintă, 

realizare produse finale); 

 Motivaţia de a participa la un proiect European; 

 Competenţe digitale (calculator, internet, realizare prezentări, etc); 

 Abilităţi de time management (respectarea termenelor de realizare şi predare de materiale); 

 Competenţe de limba engleză (cel puţin nivel B1, conform CV-ului format european); 

 Competenţe de comunicare, gestionare a situaţiilor conflictuale, negociere, muncă în echipă, 

competenţe organizatorice. 

 

Este eligibil pentru candidatură orice profesor al școlii care îndeplinește criteriile de selecție. 

 

Selecţia unui participant va consta în evaluarea dosarelor de candidatură și susținerea unui interviu 

în limba engleză. 

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ 

Candidaţii vor depune la secretariatul școlii un dosar, cu număr de înregistrare, care va cuprinde 

următoarele documente, în ordinea precizată mai jos:  

 

1. Cerere de înscriere tip (Anexa 1); 

2. Declaratie de acceptare a modalitatii de selectie (Anexa 2); 

3. Angajament de participare si cofinantare (Anexa 3); 

4. Declarație prelucrare date personale (Anexa 4); 

5. Curriculum Vitae Europass, datat și semnat pe fiecare pagină; 

6. Scrisoare de intenție/ motivație care să exprime motivaţia de a participa la un proiect european, 

precizarea clară a obiectivelor urmărite și a nevoilor de formare; 

7. Formular de candidatură conform fişei de evaluare, cu punctajul pentru autoevaluare, însoţită de 

copii xerox ale documentelor justificative (Anexa 5). 

 

GRILA DE PUNCTAJ 

1. Calitatea de titular al Școlii Gimnaziale Smaranda Gheorghiu 10 p 

2. Competențe lingvistice 20 p 

3. Competențe TIC 20 p 

4. Formular de candidatură 40 p 

5. Interviu 10 p 

Bibliografie: 

https://www.erasmusplus.ro/educatie-scolara-mobilitati 

 

https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm 

 

https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/login.cfm 

 

Informații suplimentare la telefon 0723246950 


