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APEL INSTITUȚIONAL DE SELECȚIE BENEFICIARI 

MOBILITĂȚI DE FORMARE 
„Elevii de azi, oamenii de mâine” 

1. Descriere proiect de mobilitate

Școala Borlești intenționează prin proiectul de mobilitate de formare Erasmus+, să ofere 

profesorilor săi oportunitatea de a-și îmbunătăți competențele profesionale într-un mediu 

european, în Grecia, Spania și Malta, prin participarea la cursuri de formare TIC, Limbă engleză, 

Didactică inovativă și Asigurarea calității. Proiectul de formare urmărește dobândirea de 

cunoștințe și competențe prin învățarea limbilor străine, aprofundarea competențelor ICT, metode 

de predare, tehnici de management pentru profesorii din domeniul școlar pre-primar, primar sau 

secundar. 

Cei 10 participanți vor avea ocazia să intre în contact cu elemente inovative, să interacționeze cu 

profesori din alte țări europene și să se întoarcă la catedra cu o noua viziune, aspecte care se vor 

reflecta în final asupra elevilor. Începând cu anul școlar 2017-2018 participanții la stagiile de 

formare vor desfășura activități didactice specifice prin care vor implementa competențele 

dobândite la nivelul școlii. O atenție deosebita este acordată formării de competențe de limba 

engleză la elevii de vârstă mică (învățământ primar), când capacitatea lor de asimilare este la nivel 

maxim.  

Participanții la stagiile de formare Erasmus+ vor avea ocazia să intre în contact cu elemente 

inovative, să interacționeze cu profesori din alte țări europene și să se întoarcă la catedră cu o noua 

viziune, aspecte care se vor reflecta în final asupra elevilor. 

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, în cadrul programului Erasmus+, componenta 

KA101 – Stagii de formare pentru profesori. 

Prin acest proiect de mobilități de formare pentru cadrele didactice, Școala Borlești își propune: 

- 10 stagii de formare profesională pentru cadre didactice din instituție.
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- transferul de cunoștințe de la participanții la mobilitate la elevi și cadre didactice prin

activități demonstrative.

- implementarea din anul școlar 2017-2018 de activități didactice cu elemente dobândite de

participanți în mobilitatea de formare.

- activități de valorizare și diseminare.

2. Motivare Runda II de selecție

Datorită imposibilității de participare la cursul de selecție a candidatului selectat 

pentru cursul „Evaluation and Quality Assurance in Education and Training”, Școala 

Borlesti lansează Apel de selecție II, in cadrul proiectului Erasmus+ „Elevii de azi, oamenii 

de mâine”. 

3. Curs de formare propus

Quality Management in Education & Training. ISO 9001 & ISO 29990, IDEC Training Centre 

Piraeus, Grecia    1 profesor  13-17.03.2017 

Prioritate instituțională* – Cadre didactice implicate în activități de management școlar (comisii 

metodice, CEAC, Consiliu de Administrație)  

Nivel de cunoaștere lb. engleză B1  

2. Documente de candidatură

a. Formular de candidatură – documentul poate fi descărcat de pe pagina de

proiect http://eaom.ro/selectie.html. Acesta se completează electronic (cu excepția

rubricilor de certificare – semnătură participant, locul și data semnării).

b. Curriculum Vitae Europass -  informații referitoare la acest document se por găsi

la https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae iar platforma

de creare și editare online a acestuia poate fi accesată

la https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose

* 
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c. Rezultatele testării cunoștințelor de limbă engleză – platforma de testare poate fi

accesată la http://www.examenglish.com/leveltest/. Sunt necesare rezultatele de la

ambele probe (gramatică și înțelegere) și o declarație pe proprie răspundere prin care

solicitantul atestă autenticitatea parcurgerii probelor lingvistice.

3. Procedura de selecție a participanților la stagiile de formare

Participarea la un stagiu de formare finanțat în cadrul acestui proiect presupune parcurgerea de 

către solicitanți a unei proceduri de selecție. 

a. Conținutul dosarului de candidatură

Dosarul de candidatură reprezintă cele trei tipuri de documente enumerate la punctul 3 din 

prezentul document. Lipsa oricărui tip de document din acest dosar duce la respingerea cererii de 

candidatură. Dosarul trebuie trimis în format electronic (vezi explicațiile din Ghidul candidatului) 

și în format imprimat, la secretariatul Școlii Borlești, cu înregistrare în registrul de intrări/ieșiri al 

școlii. Sunt obligatorii ambele variante de depunere a dosarului, lipsa uneia dintre acestea ducând 

la respingerea cererii candidatură. Cele două formate de dosar (cel electronic și cel imprimat) 

trebuie să aibă conținuturi identice. Daca se constată la evaluarea tehnică deosebiri de conținut 

între cele două formate, candidatura este respinsă (vezi Condiții de excludere). 

b. Perioada de depunere a candidaturilor de participare la stagiile de formare.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură, atât în format fizic (la secretariatul Școlii 

Borlești) cât și electronic este 22 Februarie 2017. Orice dosar depus după această dată este 

considerat respins. Sistemul online de trimitere a candidaturilor și formularul de aplicație 

înregistrează în mod automat data și ora trimiterii sau a imprimării formularului de candidatură. 

De asemenea, data de înregistrare în registrul de intrări/ieșiri a Școlii Borlești trebuie să fie până 

pe 22.02.2017, inclusiv.  

În cazul în care nu sunt ocupate locurile oferite, se va organiza o nouă sesiune de selecție. 

c. Evaluarea cererilor de candidatură

Evaluarea cererilor de candidatură este realizată de Comisia de evaluare, numită prin decizie CA 

cu următoarea componență: 1 reprezentant al Școlii Borlești (persoana care nu participă la 
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procedura de selecție) și evaluatori externi, persoane cu experiență în derularea proiectelor 

Erasmus+. Dosarele de candidatură parcurg două tipuri de evaluare: 

a. Evaluarea tehnică – este realiza de reprezentantul Școlii Borlești și urmărește dacă dosarele 

sunt trimise în termenul specificat în Apelul de selecție, dacă conțin toate documentele 

solicitate prin apel, daca există varianta electronică și variantă tipărită și dacă solicitantul 

este angajatul Școlii Borlești (vezi Condiții de excludere). Rezultatul evaluării tehnice este 

Admis sau Respins. 

b. Evaluarea calitativă – pentru asigurarea transparenței și a unei evaluări obiective această 

procedură este realizată de evaluatori externi (Nu lucrează în Școala Borlești). Aceștia 

evaluează independent formularul de candidatură și punctează fiecare rubrică din acesta. 

Daca este cazul, se adaugă punctele Priorității instituționale*, se face media celor două 

punctaje iar punctajul final este trimis Școlii Borlești unde va fi afișat. Repartizarea 

beneficiarilor la cursurile de formare se realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor 

obținute, pentru fiecare curs. Fiecare participant va primi pe adresa de email punctajul 

obținut și comentariile evaluatorilor pentru candidatura depusă. Se recomandă pentru 

obținerea punctelor suplimentare, evidențierea in formularul de candidatura a activităților 

desfășurate în aria de management școlar.  

Orice candidatură care obține mai puțin de 50 de puncte este considerată respinsă. 

d. Condiții de excludere (respingerea cererii de candidatură) 

i. Candidatul nu este angajat al Școlii Borlești la momentul participării la 

procedura de selecție. 

ii. Candidatul a depus mai multe cereri de candidatură. 

iii. Conținutul dosarului de candidatură nu respectă condițiile cerute în prezentul 

apel. 

iv. Rezultatul obținut în urma evaluării este sub 50 puncte. 

v. Sunt identificate pasaje similare în mai multe formulare de candidatură (sunt 

respinse toate candidaturile implicate). 

                                                            
* Prioritatea instituțională este cotată cu 10 puncte suplimentare. Pot beneficia de această condiție cadrele  
didactice a căror specializare se regăsește în descrierea priorității. 
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vi. Documentele (formular de aplicație și declarația de autenticitate a testării 

lingvistice) nu sunt semnate de către solicitant. 

vii. Există diferențe de conținut între cele două formate ale formularului de 

candidatură. 

 

4. Activitățile desfășurate de cadrele didactice selectate pentru participarea la 

mobilitățile de formare. 

i. Semnarea contractului financiar și a celui de formare – prin care se stabilesc 

condițiile acordării grantului, respectiv participarea la mobilitate, la 

activitățile organizate de instituție, etc.; 

b. Virarea banilor în contul dvs. bancar (80% din suma totală iar diferența de 20% va 

fi virată la încheierea proiectului, după raportarea finală realizată de Școala Borlești 

și primirea soldului). Din această sumă va trebui să realizați plata taxei de curs prin 

transfer bancar, transport, cazarea și masă. Un membru al echipei de proiect va 

asigura consiliere și suport în acest sens. 

c. Participarea la activitățile de pregătire (limba engleză, pregătire culturală și de 

pedagogie a stagiului de formare) organizate de instituție. 

d. Participarea la activitatea de formare. 

e. Activități de raportare, diseminare  și  follow-up,  până  la  încheierea proiectului. 

 

5. Precizări suplimentare 

a. – Prezentul Apel de selecție Runda II poate fi interpretat doar împreună cu Anexe 

(prezentarea cursurilor de formare, extras din PED, modele de contract financiar și 

de formare), Ghidul candidatului și Formular de candidatură. 

b. – Prezentul Apel este un instrument elaborat și utilizat de echipa de implementare 

de proiect și validat de CA al Școlii Borlești. Rolul său este de a ghida procedura de 

selecție a beneficiarilor de mobilități de formare.  

c. – Prioritățile instituționale reprezintă segmentele de specialități didactice vizate în 

momentul analizei de nevoi de formare a personalului din școala și țintele vizate 
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prin proiectul de mobilitate Erasmus+. Fiecare profesor care se înscrie la un curs 

care are prevăzută mențiunea Prioritate instituțională și are specialitatea cerută la 

rubrica respectivă, va primi 10 puncte suplimentare la evaluare. Școala nu 

interzice profesorilor participarea la un anumit curs de formare, dar dorește să 

încurajeze pe cei care se afla în specialitățile vizate de proiect.  

d.  - În cazul unei cereri de mobilitate aprobată, Formularul de candidatură completat 

și semnat de participant, alături de contractul financiar și de cel de formare 

reprezintă obligații contractuale încheiate între Beneficiar și Școala Borlești., 

 

GHIDUL CANDIDATULUI 

Glosar: 

 

ACTIVITATE DE FORMARE – în cazul de față, curs tematic, structurat, organizat de către o 

instituție din străinătate. 

AN/ANPCDEFP – Agenția Națională/Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației și Formării Profesionale. 

BENEFICIAR DIRECT/PARTICIPANT – cadrul didactic/membrul echipei de management 

care a obținut, în urma procesului de selecție, un grant in vederea participării la una dintre 

activitățile de formare. 

CEFR - Common European Framework of Reference/Cadrul European de Referință pentru limbi 

străine. 

DISEMINARE - un proces planificat prin care beneficiarii furnizează informații privind 

activitățile și rezultatele acestora către grupuri țintă identificate, potențiali beneficiari și alte 

categorii de public. 

EC/CE – European Commission/ Comisia Europeană 
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EDP/European Development Plan/ Planul Instituțional pentru Dezvoltare Europeană – 

strategia unității de învățământ în vederea participării la activități cu caracter internațional. 

INSTITUȚIE BENEFICIAR – Instituția care implementează proiectul, respectiv Școala Borlești 

INSTITUȚIE PARTENERĂ/FURNIZOR FORMARE/COURSE PROVIDER – instituția 

din străinătate care organizează activitatea de formare  

MOBILITATE/PERIOADA DE MOBILITATE – perioada în care participantul/beneficiarul 

se află în străinătate. 

1. Informații tehnice. Completarea formularului de candidatură 

 

1.1 Formularul de candidatură la stagiile de formare pentru profesori este un document 

interactiv, în formar PDF. Acesta poate fi descărcat de la adresa site-ului de proiect                               

http://eaom.ro/selectie.html   
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Acest document poate fi deschis cu o versiune actualizată a programului Adobe Reader. Zonele 

rubricilor unde trebuie introdus text sunt extensibile. Formularul setează automat nr paginii, data 

și ora când a fost imprimat. 

Dacă nu aveți instalat pe terminalul dvs. acest program, o puteți face accesând 

https://get.adobe.com/ro/reader/ .  

 

1.2 Completarea formularului de candidatură 

Rubricile 1-3 din formularul de candidatură vă oferă informații sintetice referitoare la procedura 

de aplicare, instituția beneficiară și coordonatele proiectului de finanțare (rezumat, finanțator). În 

aceste rubrici candidatul nu trebuie să completeze informații. 

Rubrica 4 – Informații despre candidat 

Selectați din butonul din dreapta rubricii varianta care se potrivește. 

 

 

 

 

Apoi completați cu datele cerute, având grija ca acestea să fie corecte. La rubrica „Data Nașterii 

puteți folosi calendarul din formular. 
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Rubrica 5 – Profilul candidatului 

La această rubrică veți selecta informațiile care vi se potrivesc profilului dvs profesional. Nivelul 

de cunoaștere al limbii engleze va fi selectat prin raportarea la Cadrul European Comun de 

Referință pentru Limbi Străine (vezi anexa sau 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr ) 
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Rubrica 6 - Nevoi speciale 

În această rubrică veți detalia daca sunteți într-o categorie de nevoi speciale. Dacă nu, veți trece 

„Nu este cazul” 

 

 

Rubrica 7 – Descrierea activităților de formare 

În această rubrică veți selecta titlul cursului de formare ales, țara care găzduiește activitatea, veți 

scrie numele furnizorului de formare și activitățile prevăzute în timpul mobilității. Toate aceste 

informații le puteți găsi în anexele Apelului Instituțional și pe site-ul de proiect. 
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Rubrica 8 – Pregătire 

În această rubrică trebuie să prezentați o planificare a activităților de pregătire pe care le veți 

susține din momentul afișării rezultatelor selecției, până la data plecării în mobilitate. Vă rugăm să 

folosiți termeni clari, nume de resurse, delimitări de perioade alocate pregătirii, 

 

a. Nivelul de limbă – va consta într-o autoevaluare pe care o faceți dvs după grila 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr . Vă rugăm 

să țineți cont că această autoevaluare NU înlocuiește testul de cunoștințe lingvistice pe care 

trebuie să-l susțineți pentru a putea participa la etapa de selecție. 

Tot la acest punct trebuie să detaliați activitățile de pregătire lingvistică pe care le veți desfășura 

înainte de mobilitate (activități oferite de școlă, activități individuale etc) 

b. Activități specifice de pregătire pentru activitatea de formare (de exemplu pregatire 

individuală în specialitatea cursului la care participați, activități de informare logistică etc). 

c. Activități de pregătire culturală despre specificul țării unde se desfășoară mobilitatea, 

despre țările de origine ale celorlalți participanți la curs, materiale de promovare a școlii, 

regiunii, României în timpul sesiunii de curs. 
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Rubrica 9 – Obiectivele candidatului 

În aceasta rubrică trebuie să detaliați activitatea dvs curentă, nevoile dvs de formare (care trebuie 

să fie legate de conținuturile cursului de formare ales la rubrica 7 din formular) și beneficiile 

profesionale dobândite. 

 

 

Rubrica 10 – Impact 

Descrieți efectele preconizate asupra activității dvs profesionale, a dezvoltării personale, asupra 

colegilor și elevilor din instituția în care lucrați. 

Puteți anticipa impactul produs prin utilizarea cunoștințelor în activitatea curentă, impactul cultural 

prin prezentările planificate etc 
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Rubrica 11 – Contribuția la realizarea obiectivelor din Planul Instituțional de Dezvoltare 

Europeană 
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Trebuie să aveți în vedere obiectivele propuse în Apelul instituțional, activitățile de 

internaționalizare pe care intenționați să le desfășurați în anul de implementare astfel încât Școala 

Borlești să poată dezvolta rețeaua de parteneriate europene. Un instrument util este platforma 

eTwinning. 

 

Rubrica 12 – Diseminare și Follow-Up 

 

 

Această rubrică reprezintă descrierea activităților specifice pe care dvs. le veți desfășura după 

parcurgerea stagiului de formare. Trebuie sa prezentați min 4 activități demonstrative de 

specialitate și min 4 activități individuale de diseminare. Vă rugam să dați cât mai multe detalii la 

fiecare dintre aceste activități (loc, beneficiari, resurse folosite, perioadă etc) 
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Rubrica 13 – Buget 

 

Folosind butoanele din cele doua rubrici, veți selecta numele cursului ales și categoria în care 

acesta se află. Calculația bugetară este făcută automat (după baremele CE din programul Erasmus+ 

și contractate cu AN). 

Rubrica 14 – Semnătură 

Această rubrică se completează olograf, după imprimarea variantei de formular de candidatură 

trimis electronic.  
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2. Completare CV Europass  

CV-ul Europass trebuie generat utilizând editorul online de la adresa 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose (mai poate fi accesat din butonul din 

formularul de aplicație Editor online CV Europass sau de pe pagina de proiect 

http://eaom.ro/selectie.html ) Completați fiecare rubrică a formularului (dacă mai este cazul 

puteți adăuga rubrici noi) și salvați conținutul în calculatorul dvs în format PDF. Acest fișier 

îl veți trimite cu documentele cerute pentru procedura de selecție. Păstrați documentul 

electronic în format PDF. În momentul când veți dori să adăugați activități noi în CV, folosind 

aceiași platformă, veți importa formatul PDF în sistem și veți putea actualiza CV-ul. 

 

3. Testarea cunoștințelor de limbă engleză.  

Pentru a accesa portalul de testare a cunoștințelor lingvistice, accesați 

http://www.examenglish.com/leveltest/ (sau folosiți butonul Testare lingvistică din 

formularul de aplicație sau pagina web http://eaom.ro/selectie.html ). 

 
Testul este compus din 2 părți (Gramatică și Înțelegere/Ascultare). Pentru partea de 

Ascultare veți avea nevoie de un sistem audio instalat la computerul dvs.  
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Lansați un test apăsând pe unul dintre butoane. După ce veți parcurge testul, apăsând după 

alegerea variantei de răspuns Next, vi se va genera rezultatul obținut.  

 
Rezultatele vi le puteți trimite pe adresa dvs de e-mail, apăsând butonul Email results 

(completați rubrica nume complet și adresa de email). 

 

mailto:scoala.borle%C8%99ti@yahoo.com


Erasmus+ KA101 „Elevii de azi, oamenii de mâine” 
2016-1-RO01-KA101-024195 

 
 
 

Școala Borlești     +40233297359 
Neamț                   scoala.borlești@yahoo.com  

19 

Repetați aceeași procedură și la următoarea parte a testului. Rezultatele primite pe email le 

salvați în format electronic și le printați pentru dosarul fizic. 

 

4. Depunerea formularului de candidatură și a documentelor conexe 

4.1 Componență dosar de candidatură 

Dosarul de candidatură este format din următoarele elemente: 

- Formular de candidatură 

- CV Europass 

- Test de cunoștințe lingvistice și declarația de autenticitate a parcurgerii acestuia. 

4.2 Depunere solicitare de participare la un stagiu de formare 

Dosarul de candidatură se depune în format electronic utilizând butoanele de comandă din 

formularul de aplicație și în format fizic, la secretariatul școlii (vezi Apel de selecție). 

a) În format electronic 

După finalizarea completării formularului de candidatură acesta se salvează într-un folder de pe 

calculatorul dvs cu numele „Formular_candidatura_Popescu_Ana”. 
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Adăugați în același folder CV-ul Europass și rezultatul evaluării lingvistice (pot fi și arhivate). 

 

Apăsați butonul de trimitere electronică din formularul de aplicație. 

 

Aplicația va lansa o pagină web către platforma de ridicare documente. În unele cazuri sistemul 

de securitate al computerului dvs vă va întreba dacă aveți încredere în conținut și permiteți lansarea 

paginii web. Apăsați butonul Yes sau  Permitere. 

Se va deschide o pagină web de upload. 
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Apăsați butonul de alegere documente din calculatorul dvs și selectați documentele din folderul de 

candidatură, apoi apăsați OPEN. 
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O fereastra web vă va arăta care sunt documentele selectate pentru trimitere și cine este destinatarul 

dvs. Dacă este cazul să mai adăugați și alte fișiere, apăsați +Add another file 

Completați rubricile cu datele cerute (Nume, prenume și adresa dvs de e-mail) și apăsați butonul 

UPLOAD 
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Documentele se vor transfera pe contul de proiect al instituției de unde vor fi preluate și evaluate 

de cei doi evaluatori externi.  
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b) În format imprimat (Tipărit) 

Documentele trimise în format electronic vor fi imprimate, completate și semnate de participant. 

Dosarul de candidatură format fizic va fi depus la secretariatul Școlii Borlești cu un nr de 

înregistrare.  

ATENȚIE! 

- Respectați data limită de depunere a candidaturilor. Cele care vor fi trimise (electronic sau 

tipărite după termenul limită, vor fi respinse la verificarea tehnică a dosarului) 

- Trimiteți toate documentele solicitate (lipsa unui document din formatul electronic sau cel 

fizic duce la respingerea candidaturii) 

- Completați și semnați documentele în zonele marcate (lipsa unei semnături din formatul 

fizic duce la respingerea candidaturii). 

- Nu lăsați rubrici necompletate (punctajul la categoria respectivă va fi 0). 

- FORMATUL ELECTRONIC TREBUIE SĂ FIE ACELAȘI CU FORMATUL FIZIC 

DEPUS LA SECRETARIAT. Dacă se constată ca nu este același conținut în cele două 

formate ale dosarelor de candidatură, cererea este respinsă la evaluarea tehnică. 

- Vor fi eliminate din procedura de selecție aplicațiile de candidatură care au conținut identic 

(plagiat). 

 

Pentru informații tehnice referitoare la metodologia de selecție, membrii echipei de implementare 

v-a organiza sesiuni de informare cu profesorii interesați de accesarea cursurilor de formare. Datele 

de desfășurare vor fi afișate la Avizierul Erasmus din școala și pe site-ul de proiect www.eaom.ro  

 

 

Echipa de implementare a proiectului „Elevii de azi, oamenii de mâine” vă dorește 

 

MULT SUCCES! 
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Anexe 

1. Extras din Planul European de Dezvoltare al Școlii Borlești 

2. Prezentarea cursurilor de formare 

3. Exemplu de CV Europass completat 

4. Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine 

Extras din Planul de Dezvoltare Instituțională a Școlii Gimnaziale, Comuna Borlești 

Nevoile de formare identificate la școala noastră sunt: 

- interes scăzut din partea unor elevi în activitățile didactice;  

- ineficienta valorificare și implicare a unor profesori  în activitatea educativă;  

- insuficienta utilizare a resurselor de calculatoare, cabinetelor, materialului didactic;  

- planificarea inadecvată în unele situații a reformei de timp;  

- flux informațional discontinuu și distorsionat;  

- prezența formalismului în activitatea  comisiilor constituite la nivelul școlii; 

- nivel scăzut de utilizare a limbii engleze în activitățile din clasă 

Ariile de intervenție stabilite sunt: 

- creșterea atractivității actului didactic oferit elevilor 

- motivarea cadrelor didactice în realizarea activităților educaționale 

- utilizarea bazei de calculatoare existente în școală în lecții interactive 

- utilizarea de metode didactice noi în lecțiile de limbă engleză 

- folosirea resurselor în lb. engleză în activitățile din învățământul primar 

- reorganizarea politicii de management educațional 

- îmbunătățirea calității actului didactic 

- revigorarea activităților din comisiile metodice 

Prin participarea la activități de formare europene, școală își dorește să crească atractivitatea 

activităților didactice și să desfășoare activități didactice moderne, să-și formeze o  
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echipă de internaționalizare le nivelul școlii care să înceapă parteneriate europene noi, să-și 

dezvolte vizibilitatea în comunitatea de școli eTwinning și să creeze noi conexiuni cu școli 

europene. 

Instituția își dorește ca profesorii să folosească elemente TIC în timpul activităților, să antreneze 

elevii în proiecte educaționale, să se utilizeze metode didactice inovative de predare a limbii 

engleze și de utilizare a acesteia în orele didactice din învățământul primar, să aducă elemente noi 

de management al calității în coordonarea activităților educative, să poată oferi activități moderne 

în cadrul orelor de comisii metodice. 

Cursul de formare alese pentru a putea atinge obiectivele propuse sunt pentru Apelul de Selecție, 

Runda II: 

1. Asigurarea calității - Evaluation and Quality Assurance in Education and Training   

Scoala își va putea dezvolta o strategie de asigurare a calității conform standardelor de asigurare a 

calității stabilite la nivel european. 
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