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Calendarul procesului de selecţie a participanţilor la mobilităţile Erasmus+ desfăşurate în cadrul proiectului 

„Erasmus+  

 2020-1-RO01-KA102-078789 intitulat 

 OPORTUNITATI COMUNE DE FORMARE PROFESIONALA SI DEZVOLTARE PERSONALA IN CONTEXT 

EUROPEAN 

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 

https://sites.google.com/liceulbanatean.ro/erasmus20201ro01ka102078789/pagina-

de-pornire 

si pe pagina de facebook  https://www.facebook.com/CD-HD-

ERASMUS20201ro01ka102078789-103660178408866  

22.01-

12.02.2021 

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 ;  

Pana la 

08.02.2021 

Director unitati 

de invatamant 

membre ale 

consosrtiului 

Depunerea online a dosarelor de candidatura cu : 

-formular electronic de candidatura disponibil la adresa: pe care 

fiecare scoala o va comunica odata cu anuntul de  selectie. 

-CV europass, in limba romana 

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  

-pasaport lingvistic Europass ; se creaza online , http://europass-

ro.ro/pasaportul_lingvistic.php, se salveaza si incarca 

IMPORTANT : CV -ul, scrisoarea de intentie si pasaportul lingvistic 

vor fi ataşate (în format PDF) în formularul electronic de candidatura 

Google Forms mentionat mai sus , care va fi afişat pe pagina web a 

proiectului, existenta la fiecare unitate scolara din consortiu. 

Toate documentele solicitate in dosarul de candidatura  se vor incarca 

pe Google Classroom, clasa ERASMUS+ 2020-1-RO01-KA102-

078789, pe care fiecare unitate scolara trebuie sa o creeze in vederea 

realizarii procesului de selectie. Responsabilul de consortiu va fi 

invitat ca si profesor. 

 

La final , documentele din dosaraul de candidatura se scaneaza intr-

un singur fisier de tip .pdf, in ordinea de mai sus, se salveaza cu 

numele candidatului si se incarca pe clasa 

https://classroom.google.com/u/0/w/MjA4OTMwNDQxMDA3/t/all, 

la sectiunea corespunzatoare fiecarei unitati scolare., in perioada 

15.02-21.02.2021 
 

15.02-

21.02.2021 

Candidati+ 

coordonatorii 

Erasmus + din 

fiecare unitate de 

invatamant de 

trimitere 
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Verificarea dosarelor de candidatura Afisare online a  candidatilor 

eligibili  pe pagina web a proiectului 

https://sites.google.com/liceulbanatean.ro/erasmus2020-1ro01-

ka102-078789/pagina-de-pornire 

 

Si pe pagina web a unitatii de invatamant 

22.02.2021 Comisiile de 

selecție din 

fiecare unitate de 

invatamant de 

trimitere  

Coordonatori 

Erasmus+ 

Testare  online/fata in fata -  lb.engleza -Proba scrisă  23.02.2021 Comisiile de 

selecție 

Testare online/fata in fata -   lb.engleza -Proba orala  24.02.021 Comisiile de 

selecție 

Proba practica competente TIC- online/fata in fata  25.02.2021 Comisiile de 

selecție 

Interviu online/fata in fata  26.02.2021 

01.03.2021 

Comisiile de 

selecție 

Afişarea rezultatelor  02.03.2021 Comisiile de 

selecție 

Coordonatori 

Erasmus+ 

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor pentru proba scrisă la limba engleza 03.02.2021 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  

04.03.2021 Comisiile de 

selecție 

Coordonatori 

Erasmus+ 

Responsbil 

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. 

04.03.2021 Comisiile de 

selecție 

Coordonatori 

Erasmus+ 

 

Semnarea contractelor financiare cu participantii  05.032021 

12.03.2021 

Responsabil 

proiect si 

Coordonatori 

Erasmus+ 

 

 

IMPORTANT: INTREGUL PROCES DE SELECTIE SE VA INREGISTRA !!! 

 

COORDONATOR DE PROIECT, 

PROF. CHELBEA DANIELA GEORGINA 
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