
 

Proiect Erasmus+ pe acțiunea KA2, School Exchange Partnerships  

2018-2020 

 

 

Colegiul Național ”Liviu Rebreanu Bistrița intenționează să depună un proiect 

Erasmus+ pe acțiunea KA2, School Exchange Partnerships, având ca deadline  Martie 2018. 

Acest proiect este o continuare a proiectului e-twinning ”Bullying and Cyberbullying the 

scholar environment”, inițiat în data de 17.10.2017 și are ca scop prevenirea actelor de 

violență în mediul de viață al elevului. 

În vederea constituirii echipei de management și implementare (pentru acest proiect) 

se anunță selecția pentru completarea următoarelor 3 poziții: 

 Responsabil cu diseminarea și relația cu mass-media; 

 Responsabil cu Parteneriatele public-private; 

 Contabil. 

Pentru primele două poziții se pot înscrie la selecție cadrele didactice care predau la clasele V-

X și îndeplinesc simultan următoarele condiții: 

1. Competențe de comunicare în limba engleză (scris, vorbit-minim nivel mediu); 

2. Competențe digitale (navigare Internet, Power Point, Excel, realizare hărți 

interactive, realizare lecții/jocuri electronice); 

3. Experiență în proiecte/programe educaționale de tip non-formal în ultimii 2 ani 

școlari; 

4. Nu are antecedente penale și nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 3 ani/ a 

obținut calificativul Foarte Bine în ultimii 3 ani; 

5. Disponibilitate pentru un program de lucru prelungit, rezistență la stres; 

6. Poate lucra în echipă interdisciplinară, acceptă rol de execuție în cadrul grupului, 

își asumă sarcini pe care să le realizeze într-un timp dat, limitat,  și la standarde de 

calitate solicitate. 

7. Poate participa la cel puțin 80% din întâlnirile echipei de management și 

implementare, în afara programului; 

8.  Își asumă responsabilitatea însoțirii elevilor minori în sesiunile de învățare în 

școlile partenere, dacă este cazul; 

9. Să fie angajat al CNLR în anul școlar 2018-2019. 

  Pentru ultima poziție se pot înscrie numai contabilii de la CNLR, Bistrița, cei care 

îndeplinesc simultan următoarele condiții: 

1. Competențe specifice postului de contabil; 

2. Experiență în gestionarea unui buget din fonduri europene (în ultimii 5 ani); 

3. Nu are antecedente penale și nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 3 ani/ a 

obținut calificativul Foarte Bine în ultimii 3 ani; 

4. Disponibilitate pentru un program de lucru prelungit, rezistență la stres; 

5. Poate lucra în echipă interdisciplinară, acceptă rol de execuție în cadrul grupului, 

își asumă sarcini pe care să le realizeze într-un timp dat, limitat,  și la standarde de 

calitate solicitate. 

6. Poate participa la cel puțin 80% din întâlnirile echipei de management și 

implementare, în afara programului. 

 

Cei care doresc să se înscrie la selecție vor trimite un mail, până miercuri, 31. 01.2018, 

ora 10,00, la adresa cgimbuta@yahoo.com, menționând  numele și poziția solicitată.  

Persoanele selectate vor susține un interviu prin intermediul WhatsApp în limba 

engleză pentru pozițiile 1 și 2, respectiv un interviu în limba română pentru poziția 3. 
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