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ANUNȚ SELECȚIE 3 _-  31 MAI – 4 IUNIE 2021 – ACCORD WE GROW TOGETHER   

  Aprobat 

DIRECTOR, 

prof. dr. ing. Marilena Răvaș 

 

ÎN ATENȚIA PROFESORILOR COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” FOCȘANI 
   

Vă informăm că, în urma retragerii unui participant la mobilitate datorită  implicării în 

activitatea ISJ Vrancea, s-a vacantat un loc pentru cursul structurat:  

 

“A Satifying School Experience Strategies and Skills for Teachers” finanțat integral  prin 

proiectul Erasmus+ ACCORD WE GROW TOGETHER și furnizat de  Europass Teacher 

Academy.  
 

 Cursul se va desfășura, așa cum avem la acest moment informații din partea furnizorului, în 

perioada 26-31 iulie 2021 în Barcelona, Spania.  

 Dosarul de candidatură se va depune  în format  fizic în perioada  31 mai - 4 iunie 2021 în 

secretariatul Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi”.    

 

1. Dosarul de candidatură va include: 
           1. CERERE TIP  ANEXA_1 

           2. COPIE CI  

           3. COPIE ULTIMUL ACT DE STUDII  

           4. CV (orice model) în care să includeți autoevaluarea nivelului de competențe în limba engleză 

și a nivelului de competențe digitale 

 

 2. La acestea vă rugăm să adăugați:  
         5. DECLARAȚIE ACORD PRELUCRARE DATE PERSONALE Anexa_3 

         6. DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT- Anexa_5  

      Puteți descărca documentele accesând linkul de mai jos:  

            http://ctasachifocsani.ro/proiect/noutati/ 

 

3.Test de antrenament pentru testarea la limba engleză: 

   - 50 întrebări tip grilă (gramatică și vocabular) - 50 puncte  

- redactarea profilului personal - 25 puncte   

- redactarea unui email - 25 puncte  

            A2 - 31-60 puncte  

            B1 - 61-80 puncte  

            B2 - 81-100 puncte  
   

Notă: După finalizarea testului, veți primi automat punctajul doar pentru partea de întrebări grilă. 

Evaluarea pentru cele două texte, o veți primi ulterior, la cerere.  

       

      https://forms.gle/KE4uee5Hq2xvPUMN6  

 

 

 

http://ctasachifocsani.ro/proiect/noutati/
https://forms.gle/KE4uee5Hq2xvPUMN6
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4.Evaluarea  candidaturii  va cuprinde: 

 

4.1.1 PROBA 1 - TEST NIVEL LIMBA ENGLEZĂ   - digital   100 puncte  
   

-50 întrebări tip grilă (gramatică și vocabular) - 50 puncte  

- redactarea profilului personal - 25 puncte  

- redactarea unui email - 25 puncte  

A2 - 31-60 puncte  

B1 - 61-80 puncte  

B2 - 81-100 puncte  

 

4.2 PROBA 2 - FORMULAR CANDIDATURĂ  - digital  - 100  puncte  
-Date personale relevante pentru proiect;  

-Argumentare în scris a nivelului de competențe profesionale și personale relevante pentru proiect;  

-Argumentare în scris a nevoilor personale și profesionale relevante pentru proiect;  

-Testare nivel de cunoaștere: Obiective generale proiect; Denumire cursuri;  Obiective specifice;  

- Competențe vizate;  Rezultate așteptate; Conținuturi pedagogice specifice cursurilor de formare.  

  

 5. CRITERII DE DEPARTAJARE  

 

5.1.PUNCTAJE EGALE ÎN URMA SUSȚINERII  PROBEI 1 ȘI PROBEI 2  
Decizia de departajare se va lua în favoarea candidatului care NU a beneficiat de un grant anterior 

Erasmus+ în cadrul CTGA; se adaugă 5 puncte suplimentare.  

 

5.2. PUNCTAJE EGALE DUPĂ APLICAREA PUNCTULUI  1 
Decizia de departajare se va lua în favoarea candidatului care are nivel superior de cunoaștere a limbii 

engleze, conform testării; Se adaugă 3 puncte suplimentare pentru candidații care au obținut 

B1/B2 și 2 puncte pentru A2.  

 

 

 

 

 

 

Vă mulțumim și vă urăm succes! 
Pentru informații legată de candidatură, puteți contacta unul dintre coordonatorii proiectului: 

Marinela Anghel 

Florina Anghele 
email: wegrowtogetherasachi@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Coordonatori proiect, 

Marinela Anghel  

Florina Anghele 


