
 

 

  

             Apel de selecţie a cadrelor didactice din cadrul CJRAE Sibiu pentru  participarea  

la  proiectul Erasmus+2019-1-RO01-KA104-062140  ,,Re-start în educație” și la proiectul  

Erasmus+2020-1-RO01-KA104-078514  ,,Stop Intimidare, Start Cooperare!” 

 

 Obiectul 

Acest apel de selecție se aplică personalului didactic din Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Sibiu care doresc să participe la următoarele mobilități în urma înscrierii voluntare 

în procesul de selecţie: 

 

1. Mobilitate/ proiect Erasmus+2019-1-RO01-KA104-062140  ,,Restart în educație” ( Spania) 

cu desfășurare în perioada aprilie, mai  2022/ 2 participanți 

 

2. Mobilitate/ proiect Erasmus+2020-1-RO01-KA104-078514 ,,Stop Intimidare, Start 

Cooperare!” (Slovenia) cu desfășurare în perioada aprilie, mai  2022/ 2 participanți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Depunerea dosarului de candidatură:  

 

 Cerere adresată directorului CJRAE Sibiu 

 Scrisoare de intenție 

 CV în format Europass 

 Plan individual de diseminare a rezultatelor formării 

 Dovada de cunoaștere a limbii engleze  

 Acte doveditoare pentru realizarea unor activităţi de impact /răspunsul pozitiv la 

solicitări/participarea la activitățile organizate la nivelul CJRAE Sibiu (an școlar 

2020-2021) 

 

Selecţia candidaţilor (evaluare dosare) se realizează prin evaluarea şi stabilirea listelor de 

beneficiari, pentru fiecare activitate de mobilitate în parte, cu respectarea termenului stabilit în 

calendarul proiectului. 

 

Lista criteriilor de selecţie/ punctajul acordat (maxim 12 puncte): 

a)  CV în format Europass/ 2 puncte 

b)  Plan individual de diseminare a rezultatelor formării (incluzând activități cu cadre 

didactice din școală, cadrele didactice din unitățile școlare unde personalul CJRAE își 

desfășoară activitatea și părinții) / 2 puncte 

c)   Dovada de cunoaștere a limbii engleze-minim nivel B/ 2 puncte 

 d) Realizarea unor activităţi de impact /răspunsul pozitiv la solicitări/participarea la 

activitățile organizate la nivelul CJRAE Sibiu (acte doveditoare pentru anul 2020-2021 si 

sem I 2021-2022/ 2 puncte 

e) Participarea la scrierea aplicatiei de proiect/2 puncte 

 f)  Compatibilitatea candidatului cu grupul ţintă al activităţii pentru care candidează./ 

2 puncte. 

*Având în vedere importanța pregătirii profesionale și implementarea longitudinală a 

abilităților obținute de participanții la cursurile de formare din cadrul proiectului cât și 

pentru sustenabilitatea proiectului au prioritate  la cursurile de formare cadrele didactice 

care nu au mai participat și sunt titulare la nivelul CJRAE Sibiu. 

 

Graficul desfășurării apelului de selecţie a cadrelor didactice participante la  

mobilitățile restante din cadrul proiectului Erasmus+2019-1-RO01-KA104-062140 ,,Restart în 

educație” și a proiectului  Erasmus+2020-1-RO01-KA104-078514  ,,Stop Intimidare, Start 

Cooperare!”: 

 

1. Depunerea dosarelor: 17 ianuarie- 21 ianuarie 2022 

2. Evaluarea dosarelor de către comisia de selecție: 24-25 ianuarie 2022 

3. Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor: 26 ianuarie 2022 

4. Depunerea contestațiilor: 27 ianuarie 2022 

5. Afișarea rezultatelor finale: 28 ianuarie 2022 

 

 


