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CALENDARUL

SELECŢIEI PERSONALULUI DIDACTIC ŞI NEDIDACTIC
PENTRU MOBILITĂŢI ERASMUS+ KA107

PENTRU PREDARE ŞI FORMARE ÎN PERIOADELE
14.06.2021 – 31.07.2021 1 şi 14.06.2021 – 31.07.2022 2

Acţiunea Perioada Modalitatea şi ora
Înscrierea candidaţilor
(online)

27 Mai – 1 Iunie
2021

Prin e-mail, la adresele
luminita.iosif@ugal.ro şi/sau
dan.scarpete@ugal.ro, în format
pdf

Informare privind procesul
de selecţie (online)

27 Mai – 1 Iunie
2021

Prin e-mail, la adresele
luminita.iosif@ugal.ro şi/sau
dan.scarpete@ugal.ro

Evaluare candidaturi şi
selecţie

2 Iunie 2021

Comunicarea/publicarea
rezultatelor evaluării
candidaturilor şi a selecţiei
(online)

2 Iunie 2021 Prin e-mail, la adresele de e-mail
ale candidaţilor înscrişi la selecţie
şi pe site https://ugal.ro/relatii-
internationale/programul-erasmus-
ka107/mobilitati-personal-didactic-
si-nedidactic, după ora 18.00

Depunerea contestaţiilor
(online)

3 Iunie 2021 Prin e-mail, la adresele
luminita.iosif@ugal.ro şi/sau
dan.scarpete@ugal.ro, în format
pdf

Rezolvarea contestaţiilor 4 Iunie 2021
Comunicarea/publicarea
rezultatelor finale ale
selecţiei (online)

4 Iunie 2021 Prin e-mail, la adresele de e-mail
ale candidaţilor înscrişi la selecţie
şi pe site https://ugal.ro/relatii-
internationale/programul-erasmus-
ka107/mobilitati-personal-didactic-
si-nedidactic, după ora 14.00

1 Pentru proiectul Erasmus+ nr. 2018-1-RO01-KA107-048399
2 Pentru proiectul Erasmus+ nr. 2019-1-RO01-KA107-063007
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FOARTE IMPORTANT !!!

1. Întregul proces de selecţie se va desfăşura exclusiv online.
2. Cererea pentru înscriere la selecţie, precum şi informaţiile/documentele necesare pentru selecţie, se

găsesc pe site-ul http://ugal.ro/relatii-internationale/programul-erasmus-ka107/mobilitati-personal-
didactic-si-nedidactic.

3. La solicitarea persoanelor care doresc să se înscrie la selecţie, cererea pentru înscriere la selecţie,
precum şi informaţiile/documentele necesare pentru selecţie se pot transmite direct solicitanţilor, pe
adresele lor de e-mail.

4. Documentele de înscriere completate, în format pdf, se transmit prin e-mail, la adresele
luminita.iosif@ugal.ro şi dan.scarpete@ugal.ro.

5. Candidaţii sunt rugaţi INSISTENT să urmărească permanent site-ul http://ugal.ro/relatii-
internationale/programul-erasmus-ka107/mobilitati-personal-didactic-si-nedidactic.

6. Candidaţii sunt rugaţi INSISTENT să verifice permanent mesajele primite pe adresele lor de e-mail,
să se conformeze procedurii de selecţie, să respecte îndrumările comisiei de selecţie şi să se încadreze
în perioadele specificate în calendarul selectiei.
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