
 

 

 

� 2
informare în cadrul 
a perioadelor probabile de desfă

 
� 9

 
� 16

 
� 23

 
� 25.09.2019………………….afi

 
� 2

 

� 26.09.2019……………… 
 

� 27
 
 

            

2-8.09.2019…………………
informare în cadrul 
a perioadelor probabile de desfă

9.09-13.09.2019………….

16-20.09.2019………………analiza dosarelor; cele incom

23-24.09.2019………………verificarea cuno

25.09.2019………………….afi

25.09.2019………………….

 

26.09.2019……………… 

27.09.2019………………

CALENDARUL DE SELECŢIE A 

"O ȘCOALA MAI BUNĂ ESTE O ȘCOALĂ FĂRĂ

PROGRAMUL ERASMUS +, AC

.09.2019…………………
informare în cadrul școlii a activităților potențiale de formare, a scopurilor acestora și 
a perioadelor probabile de desfă

13.09.2019………….

20.09.2019………………analiza dosarelor; cele incom

24.09.2019………………verificarea cuno

25.09.2019………………….afi

09.2019………………….

26.09.2019……………… 

.09.2019………………

CALENDARUL DE SELECŢIE A 

GRUPULUI ŢINTĂ

DIN CADRUL PROIECTULUI
ȘCOALA MAI BUNĂ ESTE O ȘCOALĂ FĂRĂ

BULLYING!“
 2019-1-RO01

PROGRAMUL ERASMUS +, AC

.09.2019………………… activită
școlii a activităților potențiale de formare, a scopurilor acestora și 

a perioadelor probabile de desfășurare

13.09.2019…………. ...depunerea dosarelor

20.09.2019………………analiza dosarelor; cele incom

24.09.2019………………verificarea cuno

25.09.2019………………….afișarea rezultatelor

09.2019………………….depunerea contesta

26.09.2019……………… . . soluționarea

.09.2019…………………..afișarea rezultatelor finale

CALENDARUL DE SELECŢIE A 

GRUPULUI ŢINTĂ

DIN CADRUL PROIECTULUI
ȘCOALA MAI BUNĂ ESTE O ȘCOALĂ FĂRĂ

BULLYING!“
RO01-KA101

PROGRAMUL ERASMUS +, AC

activități de popularizare a 
școlii a activităților potențiale de formare, a scopurilor acestora și 

șurare. 

depunerea dosarelor

20.09.2019………………analiza dosarelor; cele incom

24.09.2019………………verificarea cuno

șarea rezultatelor

depunerea contesta

ționarea contesta

șarea rezultatelor finale

    

CALENDARUL DE SELECŢIE A 

GRUPULUI ŢINTĂ 

DIN CADRUL PROIECTULUI 
ȘCOALA MAI BUNĂ ESTE O ȘCOALĂ FĂRĂ

BULLYING!“  
KA101-061940 

PROGRAMUL ERASMUS +, ACȚIUNEA CHEIE 1

ți de popularizare a 
școlii a activităților potențiale de formare, a scopurilor acestora și 

depunerea dosarelor 

20.09.2019………………analiza dosarelor; cele incom

24.09.2019………………verificarea cunoștințelor de limbă engleză;

șarea rezultatelor (până în ora 12.00)

depunerea contestațiilor (intervalul orar 14

contestațiilor; 

șarea rezultatelor finale 

    

CALENDARUL DE SELECŢIE A  

 
ȘCOALA MAI BUNĂ ESTE O ȘCOALĂ FĂRĂ

 

ȚIUNEA CHEIE 1 

ți de popularizare a obiectivelor proiectului 
școlii a activităților potențiale de formare, a scopurilor acestora și 

20.09.2019………………analiza dosarelor; cele incomplete vor fi respinse;

ștințelor de limbă engleză;

(până în ora 12.00)

(intervalul orar 14

 

 

ȘCOALA MAI BUNĂ ESTE O ȘCOALĂ FĂRĂ 

 

obiectivelor proiectului 
școlii a activităților potențiale de formare, a scopurilor acestora și 

plete vor fi respinse;

ștințelor de limbă engleză; 

(până în ora 12.00); 

(intervalul orar 14-15)  

 

obiectivelor proiectului și de 
școlii a activităților potențiale de formare, a scopurilor acestora și 

plete vor fi respinse; 

  


