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Axa prioritară 6: „Educatie si competențe” 

Prioritatea de investiții – 10i.  Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea la educație 

timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru 

reintegrarea în educație și formare 

Număr de identificarecontract: 61398/09.08.2019 ; POCU/446/6/22 

Titlul proiectului: EDUCAȚIE TIMPURIE INCLIZIVĂ ȘI DE CALITATE 
Beneficiar: MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE (MEN) 

 

 
 

Calendar de selecție a Grupului țintă  

(categoria 2 - 32 cursanți) 

Program de formare continuă - Resurse educaționale pentru educație timpurie 

Activitatea Data / Perioada Observații 

Realizarea informării / anunțului 

public privind recrutarea și selecția 

GT – categoria 2 

12.11.2020-

13.11.2020 

Informarea va avea loc prin postarea 

anunțurilor pe site-ul proiectului și pe 

paginile web ale universităților 

partenere, precum și prin contactarea 

prin telefon / fax a inspectoratelor 

școlare județene afiliate fiecărui 

partener 

Preînscrierea GT2 on-line prin 

depunerea dosarelor de candidatură în 

format electronic (scanat) 

16.11.2020-

17.11.2020 

Candidații vor încărca actele solicitate 

pe platforma online a universitatii 

Analiza dosarelor și selecția 

candidaților  

18.11.2020-

19.11.2020 

Responsabilii GT de la fiecare partener 

vor analiza dosarele și vor întocmi 

grilele de punctaj aferente fiecărui 

dosar de candidatură 
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Activitatea Data / Perioada Observații 

Afișarea rezultatelor / Informarea cu 

privire la rezultate 

20.11.2020 Pe site-ul proiectului și pe paginile web 

ale universităților partenere 

Înregistrarea contestațiilor 20.11.2020 Eventualele contestații vor fi trimise la 

adresele de email ale partenerilor din 

proiect 

Analiza și soluționarea contestațiilor  23.11.2020 Pe site-ul proiectului și pe paginile web 

ale universităților partenere 

Afișarea rezultatelor la contestații 23.11.2020 Pe site-ul proiectului și pe paginile web 

ale universităților partenere 

Afișarea listelor cu rezultatele finale 

ale procesului de selecție a GT2 

23.11.2020 Pe site-ul proiectului și pe paginile web 

ale universităților partenere 

Primirea prin poștă, la sediile P1, P2 

și P3, a dosarelor de candidatură 

admise în urma procesului de selecție 

a GT2 cuprinzând actele în format 

imprimat și semnat  

24.11.2020-

27.11.2020 

- 

 

 

 

        

 

 


