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ERATĂ 

Privind eroarea materială la anunțul nr.719/ CFCLM/05.09.2022 privind organizarea selecției a 15 
unități de învățământ în vederea pilotării a 2 CDȘ-uri, unul pentru clasele I sau II, privind 

predarea limbii și literaturii române, ca limbă nematernă de către profesorii în învățământul 
primar/învățământori, care predau la clase cu predare în limbile minorităților naționale, nivel 

primar – clasa a I-a sau a II-a, în 14 unități de învățământ 
 și unul pentru Limba și cultura tătară în România, ce va fi pilotat în județul Constanța într-o 

clasă destinată minorității tătare, clasele primare  
ambele CDȘ-uri fiind elaborate în cadrul proiectului POCU 

”Competență și eficiență în predarea limbii române  
copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale” Cod SMIS 15286 

 
organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți 

în cadrul proiectului POCU 
”Competență și eficiență în predarea limbii române  

copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România” Cod SMIS: 152864 
 

Având în vedere eroarea materială din apelul de selecție nr. 719/CFCLM/05.09.2022 privind 

organizarea selecției a 15 unități de învățământ în vederea pilotării a 2 CDȘ-uri, unul pentru 
clasele I sau II și pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU, în 
cuprinsul anunțului publicat la paginile 3 și 11 
 
ÎN LOC DE:  
 

 Acest CDȘ (Anexa 1) urmează a fi pilotat în anul școlar 2022- 2023, în 14 unități de 
învățământ cu predare în limba minorităților naționale, de către experții pilotare CDȘ, 
angajați la nivelul partenerului Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară, cu 
un grup țintă de 180 de elevi de nivel primar (copiii cu risc de abandon școlar), în medie cu 
15 elevi/clasă.  

Și  

 Sunt anexate prezentului anunț: 
Anexa 1 – CDȘ DE APROFUNDARE la PROGRAMELE ŞCOLARE pentru disciplina COMUNICARE ÎN 
LIMBA ROMÂNĂ pentru şcolile şi secțiile cu predare  în limbile minorităților, pentru clasa I și/sau 
clasa a II-a  
 

SE VA CITI: 

 



 

 

 Acest CDȘ urmează a fi pilotat în anul școlar 2022- 2023, în 14 unități de învățământ cu 
predare în limba minorităților naționale, de către experții pilotare CDȘ, angajați la nivelul 
partenerului Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară, cu un grup țintă de 
180 de elevi de nivel primar (copiii cu risc de abandon școlar), în medie cu 15 elevi/clasă.  

 Și  
 Anexa 1 – nu se va lua în considerare 

 
 

 

 

Coordonator partener,  
BÁNTÓ Zsolt-Norbert  

 


