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ANUNȚ SELECȚIE CADRE DIDACTICE PARTICIPANTE 

LA MOBILITATEA TRANSNAȚIONALĂ DIN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+  

TOȚI PRIETENI PE INTERNET  (Tous amis...  sûr Internet - TASI)   
Proiect Erasmus+  2019-1-RO01-KA229-063925_1 

 

 

Demarăm selecția pentru: 

-   4 cadre didactice participante la mobilitatea transnațională din Franța (Plouescat), activitatea  

C 2 Eveniment comun de formare a personalului pe termen scurt pe tema  Cum discernem informațiile 

corecte de  fake news, în  perioada 27 martie - 31 martie 2022, în cadrul  proiectului Tous amis...  

sûr Internet (TASI), cu numărul de referință 2019-1-RO01-KA229-063925_1. 

 

- 2 cadre didactice care însoțesc elevii la mobilitatea transnațională din Franța (Plouescat), 

activitatea C 7, Schimb de scurtă durată de grupuri de elevi pe tema Spațiul public și spațiul privat pe 

rețelele sociale,  în  perioada 27 martie - 31 martie 2022, în cadrul  proiectului Tous amis...  sûr 

Internet (TASI), cu numărul de referință 2019-1-RO01-KA229-063925_1. 

 

Înscrierea candidaților și depunerea dosarelor se va realiza între 7 și 8 martie 2022, prin trimiterea 

dosarului de candidatură pe e-mail-ul școlii  blaga_high_school@yahoo.com. 

A. Criterii de selecție a cadrelor didactice participante la interviu: 

1. Cunoștințe lingvistice – Capacitate de comunicare în limba franceză (20 puncte) 

2. Competențe TIC (10 puncte) 

3. Idei inovative în realizarea temelor de proiect (20 puncte) 

4. Implicare în realizarea produselor finale ale proiectului (30 puncte) 

5. Integrarea temelor de proiect în curriculum (20 puncte) 

6. Abilități de lucru în echipă (10 puncte) 

7. Cunoașterea platformei eTwinning/Twinspace (10 puncte) 

Total: 120 puncte 

 

Dosarul de candidatură pentru cadrele didactice va conține: 

- cerere-tip de participare la mobilitate 

- scrisoare de intenție 

- CV în format european 

- acord privind utilizarea datelor personale și a imaginii personale în cadrul activităților/produselor 

proiectului/site/forum 

-  Extras Cod IBAN, în Euro, la Banca Transilvania 

 

Notă: Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar. Orice informatie eronată va duce la 

eliminarea automată a candidatului 
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Derularea selecţiei:   

 

Etapă Termen/Loc de desfășurare 

Publicarea/anunţul selecţiei 

 

6 martie 2022 

Înscrierea candidaţilor 

 

7-8 martie 2022 

blaga_high_school@yahoo.com 

Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi 

evaluarea documentelor depuse 

 

8 martie 2022  

Desfăşurarea concursului de selecţie - 

interviu 

 

9 martie 2022  

Afişarea rezultatelor  

 

9 martie 2022 

Pe situl școlii http://www.liceulblagacluj.ro/, 

secțiunea Proiecte 

Până la ora 18 

Depunerea şi analiza eventualelor 

contestaţii  

 

Depunere contestații: 10 martie 2022 –până la ora 

10:00 

blaga_high_school@yahoo.com 

Analiză contestații: 10 martie 2022 (interval orar 

11:00-14:00) 

Afişarea listei finale a candidaţilor 

selectaţi, aflați pe lista de rezervă sau 

respinşi 

 

10 martie 2022 

Pe situl școlii http://www.liceulblagacluj.ro/, 

secțiunea Proiecte 

Până la ora 18:00 
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