
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ANUNŢ 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a profesorilor participanți la 
cursurile de formare 
 
În urma aprobării pentru finanțare a proiectului :  
             Erasmus + actiunea cheie 2 -   Parteneriate startegice   în domeniul educației 
școlare- proiecte de    schimb interscolar  KA229,  ,, Synergies for Remigrants Children  
Inclusion” (C.R.I.S), nr. de identificare proiect 2020-1-RO01-KA229-079815, perioadă de 
implementare 2020-2022, proiect cofinanţat de Comisia Europeană prin AGENŢIA 
NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII 
PROFESIONALE, Școala Gimnazială Nr. 28, Galați, va organiza concurs de selecţie, în 
vederea participării la următoarele cursuri de formare : 

- Short term join staff training event( C1)- ,,ICT for inclusion”, ,Cehia( mobilitate 
amânată până la noi reglementări), 2 prof. înv. primar; 

- Short term join staff training event (C2) “Children's Rights vs bullying”, România( 
perioadă anunțată ulterior), 2  prof. înv. primar și  managerii 

- Short term join staff training event( C3)“STEAM for self ESTEEM” Estonia,( perioadă 
anunțată ulterior), 2 profesori inv primar,  

- Short term join staff training event( C4)- “Learning itinerary for ( re)migrants 
students succes”, Spania,( perioadă anunțată ulterior), 2 profesori inv primar,  

- Short term join staff training event( C5)-,,Pedagogical Drama”, Lituania,( perioadă 
anunțată ulterior), 2 profesori inv primar,  

- Short-term exchanges of groups of pupils( C6), „STEAM Lab Childhood” Turcia ( 
perioadă anunțată ulterior), 2 prof. înv.primar( rol de însoțitor pt 5 elevi) 
Se va selecta grupul țintă pentru 10 mobilități pentru învățământul primar și 2 

mobilitati pentru domeniul managerial, fiind constituit din profesori care sunt motivați și 
care au identificat nevoia participării la activitățile de formare menționate. Selecţia 
participanţilor se va desfăşura în conformitate cu stipulările din Condiţiile Generale ale 
contractului încheiat între AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN 
DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE şi ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28, 
GALAȚI. 
DERULAREA CONCURSULUI DE SELECȚIE: 

Procesul de selecţie se va derula conform graficului: 



 11- 13 nov. 2020, ora 12.00, trimiterea  dosarelor de candidatură/ număr de 
înregistrare; 

 16- 17 nov.2020  - evaluarea documentelor din dosar; 
 18 nov 2020 – interviul(online); 
 19  nov. 2020 –afisare lista cu punctajul obtinut 
 20 nov 2020- depunere contestatii 
 23 nov. 2020- anuntarea grupului tinta selectat pentru mobilitati. 
DOSARUL DE CANDIDATURĂ VA CUPRINDE URMÃTOARELE DOCUMENTE :  

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

 Copie xerox după cartea de identitate; 
 Scrisoare de intenție, în care vor fi menționate nevoile de formare, modalitățile de 

diseminare și modul în care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect; 
 CV în format european, datat și semnat de către candidat;  
 Fişa de evaluare cu punctajul autoevaluării, având anexate copii xerox după 

documentele justificative (Anexa 2) 
 
 
 

 


