
 Proiect “ Erasmus+, Oportunitati si Provocari, 2020!”  

                                                                    2020-1-RO01-KA116-079373 

 

 

Calendarul procesului de selecţie a participanţilor la mobilităţile Erasmus+ 

desfăşurate în cadrul proiectului „Erasmus+ Oportunitati si Provocari,2020!”  

2020-1-RO01-KA116-079373 

GRUP TINTA: STAGIARI VET  

RUNDA 2  

 

 

LOCURI LIBERE: 
1. LICEUL DE ARTE PLASTICE –5 LOCURI, DESENATOR TEHNIC PENTRU 

ARHITECTURA SI DESIGN , CLASA A XI A 

 

2. LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST- 2 LOCURI, TEHNICIAN DESENATOR 

PENTRU CONSTRUCTII SI INSTALATII, CLASA A X A  

 

3. COLEGIUL TEHNIC EMANUIL UNGUREANU - 3 LOCURI, TEHNICIAN 

OPERATOR TEHNICA DE CALCUL /TEHNICIAN DE TELECOMUNICATII- 

CLASA A XIA    

 
ETAPA TERMEN  Responsabil 

Informarea elevilor despre punerea în aplicare a procedurii de selecţie 

respectând procedurile de informare  online , pagina web a  scolilor membre 

ale consortiului si al proiectului;popularizarea anuntului de selectie- 

postarea apelului de selecție și a procedurii de selecție pe site-ul proiectului 

http://proiecte-erasmus-arteplasticetm.ro/, 

pagina de facebook https://www.facebook.com/ART-TM-

100348981352131/?modal=admin_todo_tour, CLASSROOM  

03.03-

08.03.2021 

Echipa de gestiune 

a proiectului  

Stabilirea prin decizie la nivelul fiecarei unităţii de invatamant a  

membrilor Comisiei de selecţie si a Comisiei de contestatii  cu evitarea 

conflictului de interese ;  

- Director unitati de 

invatamant  

Depunerea online a dosarelor de candidatura cu : 

-FORMULAR ELECTRONIC DE CANDIDATURA disponibil la 

adresa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW6WFtn_hm-

kB0n_DRygoeyoCiEAWbYXKgTAg_6N3VJsspyQ/viewform  CARE 

VA CUPRINDE OBLIGATORIU LINKURILE PENTRU:  

-CV Europass, in limba romana ; se creaza online 

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-

editor?lang=ro&previous=https://europa.eu/europass/en; 

-scrisoare de intentie care să conţină motivarea dorinţei de participare, 

obiectivele de formare urmarite si rezultatele asteptate; se creaza online la 

adresa https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cover-letter-

editor?lang=ro ,se salveaza si apoi se incarca  

 

IMPORTANT :Linkul pentru  Formularul electronic de candidatura 

Google Forms, este afişat pe Classroom şi pe pagina web a proiectului, 

http://proiecte-erasmus-arteplasticetm.ro/ 

09.03-

11.03.2021 

Candidati 

Coordonatorii 

Erasmus +  

http://proiecte-erasmus-arteplasticetm.ro/
https://www.facebook.com/ART-TM-100348981352131/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ART-TM-100348981352131/?modal=admin_todo_tour
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=ro&previous=https://europa.eu/europass/en
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=ro&previous=https://europa.eu/europass/en
http://proiecte-erasmus-arteplasticetm.ro/


 Proiect “ Erasmus+, Oportunitati si Provocari, 2020!”  

                                                                    2020-1-RO01-KA116-079373 

 

 

Se vor incarca pe Google Classroom Erasmus 2020 : 

-scan color dupa cartea de identitate 

- recomandarea dirigintelui in format pdf -Anexa 1  

-acordul parintilor,in cazul elevilor minori, in format pdf -Anexa 2 

 

Verificarea dosarelor de candidature 

Afisare online a  candidatilor eligibili  pe Classrom si /sau pagina web a 

proiectului http://proiecte-erasmus-arteplasticetm.ro/ 

 

12.03.2021 Comisii selecție  

Coordonatori 

Erasmus+ 

Testare  online/fata in fata la lb.engleza -Proba scrisă  15.03.2021 Comisii selecție 

Testare online/fata in fata la  lb.engleza -Proba orala  16.03.2021 Comisii selecție 

Interviu online/fata in fata 17.03.2021 Comisii selecție 

Afişarea rezultatelor  19.03.2021 Comisii selecție 

Coordonatori 

Erasmus+ 

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor pentru proba scrisă la limba 

engleza 

19.03.2021 Comisia de 

contestatii 

Publicarea pe site-ul unităţii scolare si al proiectului a rezultatelor finale , 

lista cu elevii selectaţi pentru mobilitatea , lista rezervelor si lista cu elevii 

respinsi  

22.03.2021 Comisii selecție 

Coordonatori 

Erasmus+ 

Responsabil proiect 

Elaborarea procesului verbal privind selecția, validarea rezultatelor care 

va conține toate datele referitoare la selecție și-l va preda împreună cu 

documentele candidaților și documentele selecției coordonatorului de 

proiect. 

22.03.2021 Comisii selecție 

Coordonatori 

Erasmus+ 

 

Semnarea contractelor financiare cu participantii  23.03-

30.03.2021 

Responsabil proiect 

si Coordonatori 

Erasmus+ 

 

 

IMPORTANT: INTREGUL PROCES DE SELECTIE DESFASURAT ONLINE SE VA 

INREGISTRA !!! 

 
COORDONATOR DE PROIECT, 

PROF. KIS MARINELA LENUTA                                                                                     

 

http://proiecte-erasmus-arteplasticetm.ro/



