
APEL 
SELECȚIE PENTRU PROIECTUL ERASMUS K101 

„Improving the quality of educational processes in Balcescu-Petofi School in Satu Mare” 
(Îmbunătățirea calității procesului educational în școala  

„Bălcescu-Petőfi”) 
 
 
Scopul: 

Selectarea obiectivă, transparentă și nediscriminatorie a participanților aparținând 
grupului țintă (cadre didactice ) la mobilitățile din cadrul proiectului ERASMUS, cu numărul de 
referință:2020-1-RO01-KA101-078573 
 
Domeniul de aplicare: 

Procedura se aplică la Școala Gimnazială „Bălcescu-Petőfi”, județul Satu Mare 
 
Responsabilități: 

1.Consiliul de Administrație: 
         -monitorizează procesul de selecție a grupului țintă; 
         -numește prin decizie echipa de proiect formată din profesorii școlii 
 
2.Responsabilul cu aplicarea procedurii, coordonatorul proiectului 
         -este reprezentantul legal în cadrul proiectului; 
         -monitorizează procesul de selecție a grupului țintă; 
         -transmite Consiliului de Administrație si Consiliului Profesoral rezultatele obținute 

și modificările ce pot interveni; 
         -stabilește, alături de echipa de proiect, atribuții și responsabilități pentru membrii 

echipei, conform planului de activități al proiectului. 
 

Descrierea procedurii: 
1. Identificarea persoanelor care doresc să participe la mobilitățile proiectului; 
2. Verificarea eligibilității persoanelor înscrise pentru participarea la mobilitățile din 

cadrul proiectului; 
3. Aplicarea procedurii de selecție în cazul în care numărul de persoane ce își exprimă 

dorința de a participa la mobilități este mai mare decât numărul de persoane ce pot 
participa (conform aplicației de proiect); 

4. Aprobarea listei persoanelor eligibile în cadrul Consiliului de Administrație; 
5. Emiterea deciziei privind participanții la mobilități. 

 
În urma aprobării finanțării proiectului cu titlul „Improving the quality of educational 

processes in Balcescu-Petofi School in Satu Mare”, cu numărul de referință:2020-1-RO01-
KA101-078573, în cadrul Programului ERASMUS+, acțiunea KA1, formarea profesională a 
cadrelor didactice, în baza contractului de finanțare încheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P. (Agenția 
Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale), Școala 
Gimnazială „Bălcescu-Petőfi” Satu Mare trebuie să realizeze trei activități internaționale sub 
forma cursurilor de învățare, fiecare curs având o durată de șase zile, cu participare directă în 
Bologna, Grecia și Dublin: 



 "Special Needs and Inclusive Education, the Italian Experience of Overcoming Segregation"; 
 "Advanced Innovative Learning Methods”; 
 "A Satisfying School Experience-Strategies and Skills for Teachers". 
 

Această procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic de la Școala 
Gimnazială „Bălcescu-Petőfi” Satu Mare, care doresc să participe la mobilitățile din cadrul 
proiectului, în urma înscrierii voluntare în procesul de selecție. 
 
Coordonator proiect, 
Director Prof. Fechete Carmen Monica 
 


