
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anunț privind selecţia echipei de implementare a 

 
Programului ERASMUS+1 , Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH) 

Contract numărul –2021-1-RO01-KA121-SCH-000066355 

 
 
Școala Gimnazială Nr.156 organizează selecția unui membru al echipei de implementare în 

cadrul Acreditării  numărul: 2020-1-RO01-KA120-SCH-095519 pentru mobilități Erasmus+ în 

domeniul Educație Școlară. 

Perioada de valabilitate a prezentei Acreditări este 01.03.2021 – 31.12.2027. 

 

În urma vacantării postului de: Responsabil comunicare și diseminare din cadrul Echipei de 
implementare a programului Erasmus + formată din: 

Coordonator de proiect 

Responsabil comunicare și diseminare 

Responsabil cu monitorizarea și evaluarea standardelor de calitate 

Responsabil cu selecția și pregătirea participanților 

 
Pot candida pentru a face parte din echipa de implementare a programului Erasmus + cadre 
didactice titulare ale Școlii Gimnaziale Nr.156. 
 
 



 

Criterii de selecție: 

- Experiență relevantă în implementarea de proiecte europene (Erasmus+), dovedite prin 
documente; 

- Disponibilitatea de participare la toate activitățile derulate pe durata implementării 
proiectului; 

- Abilități de comunicare în limba engleză, dovedite prin documente (foi matricole, 
adeverințe, certificate, diplome, Certificat Europass Mobility); 

- Competențe digitale: utilizarea MS Office și navigatoare (browsere) web, dovedite 
prin documente; 

- Interesul exprimat pentru implicarea activă și continuă în implementarea proiectului; 
- Spirit de echipă demonstrat prin implicarea în diverse activități școlare și extrașcolare. 

 
 
Dosarul de înscriere va cuprinde: 

- Opisul dosarului - sintetic; 

- copie BI/CI; 

- Cerere de înscriere; 

- Declaraţia de acceptare a modalităţii de selecţie; 

- Scrisoare de intenție; 

- CV Europass însoțit de documente justificative conform criteriilor de selecție. 

- alte documente relevante conform criteriilor de selecție. 

Pentru selecție candidații trebuie să depună dosarul de candidatură la secretariatul 
Școlii Gimnaziale Nr. 156 în termenul prevăzut. Ulterior, candidații vor participa la un 
interviu de selecție. 

 
 
Etapele selecției: 

- Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 13.12.2022 
- Anunțarea rezultatelor privind evaluarea dosarelor depuse: 14.12.2022 
- Depunerea posibilelor contestații/soluționarea contestațiilor: 15.12.2022 
- Data desfășurării interviului de selecție: 16.11.2022 
- Anunțarea rezultatelor finale: 16.12.2022 

 
 
 
 

Comisia de selecție a membrilor echipei de implementare 


