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ANUNȚ SELECȚIE 
 

Având în vedere aprobarea proiectului „Competențe și aptitudini pentru incluziune 

socioeconomică”, proiect finantat de Comisia Europeana prin Programul Erasmus+, KA1 - 

Learning Mobility of Individuals, KA104 - Adult education staff mobility, număr de referință 2020-

1-RO01-KA104-078797, Asociația Dialoguri Europene organizează concursul de  selecție a 

beneficiarilor mobilităților următoare: 

 Cursul de formare "Discover the best apps and tools for E-learning, Distance learning and 

Web Design", organizat de ELA (fosta IFOM) si care va avea loc in Italia (Bologna) intre 

18-24.04.2021 (1 beneficiar) 

 Cursul de formare "Innovative teaching methods for teachers, school and adult education", 
organizat de ELA in Spania (Tenerife) in perioada 23-29.05.2021 (1 beneficiar); 

 Cursul de formare "21st Century Approach To Adult Education" se va desfasura intre 01-

12.08.2021, organizat de Pricalica in CROAŢIA (Pula) (1 beneficiar) si  

 Job shadowing, care se va desfasura la Asociación Proyectos Educativos y 
Socioeconómicos Socio Europe, in Spania (Gran Canaria), 19-24 aprilie 2021 (1 

beneficiar). 

 

Concursul de selecție va respecta criteriile specificate în Formularul de aplicație, cu 

respectarea egalității de șanse și a principiilor nediscriminării, echitabilității, transparenței și a evitării 

oricărui conflict de interese, de Comisia de  selecție constituită prin decizie internă la nivelul 
asociației. 

  

Candidații vor depune un dosar cu următoarele documente: 

 Cerere (Anexa 1) 

 CV Europass 

 Scrisoare de intentie  

 Certificat de formator 

 Plan de diseminare cu minim 3 activități propuse 

 Pasaport lingvistic european / certificat de nivel limba sau testul elaborat de echipa de 

implementare a proiectului; 

 declarație privind disponibilitatea implicării în activitățile proiectului (pregătire, 

implementare, diseminare) – Anexa 2 

 

Criterii de selectie (Total 100p) 

 motivatia candidatului, nevoia sa de formare sa poata fi acoperita prin participarea la o 

anumita activitate (se va tine cont de activitatea in care este implicat in asociatie, ce atelier 

desfasoara) - 20p 

 diplome/certificate (initiere in utilizarea calculatorului si de formare in domeniul vizat, pentru 

a demonstra preocuparea la nivel national) (10p) 

 disponibilitatea de a se implica in toate etapele implementarii proiectului - 20p 

 posibilitatea de multiplicare a informatiei si de utilizare a cunostintelor dobandite la nivel 

local, regional si national - 30p, 

 nivel de referinta lingvistic. Se va solicita un nivel minim B1 (certificat sau sustinerea unui 
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test) pentru a se putea, cu ajutorul pregatirii lingvistice ulterioare si prin participarea directa la 

mobilitate, sa atinga B2, necesar unei activitati la nivel european si implicarii ulterioare in 

activitatile legate de internationalizarea Asociatiei Dialoguri Europene - 20p. 

 

NOTĂ: 

 Dosarele de înscriere la selecție vor fi primite și înregistrate de membrii Comisiei de Selecţie la 

sediul Asociației Dialoguri Europene, perioada 01-15 noiembrie 2020; 

 Orice informație falsă va duce la eliminarea  candidatului. 

 

  Etape: 

 Depunerea dosarelor; 

 Intocmirea listelor cu persoanele eligibile pentru fiecare dintre activitatile de formare; 

 analiza dosarelor (folosind instrumente de evaluare prevazute in procedura de selectie) si 

interviul, testul de limba incaz ca nu exista certificat de competente lingvistice (lb. engleza- 

B1 sau B2); 

 intocmirea listelor cu aprobati, rezerve si respinsi; 

 contestatii si rezultate finale. 

 
NOTĂ: 

Pentru informații suplimentare puteți consulta broșura aferentă proiectului la sediul Asociației 

Persoană de contact – Iuliana Pandelică, coordonator proiect, email: paiulia@yahoo.com  
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Anexa 1 
 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

 
 

Doamna Președinte, 

 

        

Subsemnata/ul, ..........................................................................., membru/ voluntar al Asociației 

Dialoguri Europene, vă rog să-mi aprobați înscrierea la selecția pentru participarea la cursul de 

formare 

...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................., 

desfășurat la ................................................................................................, în perioada 
......................................................, în cadrul proiectului “Competențe și aptitudini pentru 

incluziune socioeconomică”,  număr de  referință  2020-1-RO01-KA104-078797. 

 

 

 

 

Data, Semnătura, 

 

 

 

 

 

Doamnei Președinte al Asociației Dialoguri Europene 
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Anexa 2 
 

 

 

ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE PROIECT 

“Competențe și aptitudini pentru incluziune socioeconomică” 

2020-1-RO01-KA104-078797 

 

 

 
               Subsemnatul(a) ..........................................................................  posesor(oare) al(a) actului de 

identitate   CI/BI,   seria  .............. nr.................................,  CNP… ..................................................... , 

eliberat de ............................................................................................ domiciliat(ă) în 

...........………………............................   str.   .…………………….   nr.   …   bl. ......  ap. ............ tel. 

………………………. e-mail ............................................, mă  angajez  ca,  în  cazul  în  care  voi  

fi  selectat(a)  să  particip  la  activitatea  de  formare .............................................................. 

..........………………………………………………………………………........... în cadrul proiectului 

“Competențe și aptitudini pentru incluziune socioeconomică”, 2020-1-RO01-KA104-078797, proiect 

finanţat de UE prin programul Erasmus + Educația Adulților, să respect cerinţele programului, să 

particip la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa de 

implementare a proiectului. 

Declar pe propria răspundere că am fost informat(ă) despre obiectivele, etapele și activităţile 

proiectului. 

 
 

Data,          Semnătura, 
 

 


