
1 
 

Nr. 139/17. 01.2020 

Avizat, 

Director, 

 prof. Constantinescu Ioana 

 

 

 

 

Anunț privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a  

profesioniștilor VET din grupul țintă al proiectului din cadrul Programului 

Erasmus +, ”PROFESIONALIZAREA ELEVILOR ÎN SCOPUL INSERŢIEI PE 

PIAŢA MUNCII”, finanţat prin Fondul European Nr.2019-1-RO01-KA102-0619 

 

În urma aprobării finanțării proiectului de mobilități cu titlul 

”PROFESIONALIZAREA ELEVILOR ÎN SCOPUL INSERŢIEI PE PIAŢA 

MUNCII”, finanţat prin Fondul European Nr.2019-1-RO01-KA102-0619, din cadrul 

Programului Erasmus+, Acțiunea cheie KA1, în baza contractului de finanțare încheiat cu 

ANPCDEFP, Colegiul Tehnic „ Ion Holban” Iași va organiza un concurs de selecție pentru 

un număr de 5 profesionişti VET care vor desfăşura activităţi de job shadowing în Braga, 

Portugalia.  

Informații generale despre proiect: 

 Implementarea proiectului”PROFESIONALIZAREA ELEVILOR ÎN SCOPUL 

INSERŢIEI PE PIAŢA MUNCII”  vizează creşterea accesului la educaţie pentru grupurile 

vulnerabile şi combaterea excluziunii sociale prin: 

 dezvoltarea competenţelor profesioniştilor VET în cunoaşterea şi promovarea 

incluziunii elevilor cu cerinţe educaţionale speciale; 

 promovarea unui comportament pozitiv în rândul elevilor; 

 identificarea de metode didactice și resurse educaționale care să sprijine motivația 

elevilor pentru învățare; 

  creșterea vizibilității școlii într-un registru European și internațional, acestea ducând la 

reducerea abandonului școlar atât în rândul elevilor din învățământul de masă, cât și în cazul 

celor din învățământul special. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

 35 de elevi de la învăţămţntul liceal şi profesional (de masă şi special), vor obţine 

rezultate ale învăţării, la nivelul Standardelor de pregătire, pe parcursul unui stagiu de 

formare practică în Portugalia şi Grecia, recunoscute şi validate prin Europass Mobility; 

  formarea compeţentelor profesionale a 5 profesionişti VET de a utiliza strategii 

inovative în proiectarea lecţiilor care să permită elevilor facilitarea inserţiei pe piaţa muncii 

naţională şi europeană în Portugalia, perioada mai 2020; 
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 40 de participanţi vor acumula competenţe lingvistice, IT, sociale, interculturale şi 

civice pe parcursul mobilităţii; 

  promovarea incluziunii, diversităţii, egalităţi şi non-discriminarii la un învăţământ 

tehnic şi profesional de calitate a elevilor din medii dezavantajate în anul şcolar 2019-2020; 

 internaţionalizarea şcolii prin extinderea parteneriatelor în spaţiul european cu 

organizaţii din Portugalia şi Grecia. 
  

Criterii de selecţie: 

 Profesionist VET (profesori de discipline VET, formatori de profesori VET, mentori, 

personalul administrativ responsabil de dezvoltarea strategică a instituțiilor VET) încadrat cu 

normă întreagă la Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi (domeniile: Economic şi Turism şi 

alimentaţie); 

 Competenţe în tematica proiectului; 

 Implicarea activă în viaţa şcolii în perioada 1 septembrie 2015- 20 decembrie 2020 şi 

disponibilitatea de a lucra suplimentar în vederea participării la activităţile din cadrul 

proiectului (diseminare, evaluare, activităţi cu elevii, elaborare portofolii grup ţintă, realizare 

produse finale); 

 Motivaţia de a participa la un proiect european; 

 Competenţe digitale (calculator, internet, realizare materiale PPT etc); 

 Abilităţi de time management (respectarea termenelor de realizare şi predare de 

materiale); 

 Competenţe de limba engleză (cel puţin nivel începători, conform CV-ului format 

european); 

 Participări la activităţi legate de tematicile proiectului; 

 Competenţe de comunicare, gestionare a situaţiilor conflictuale, negociere, muncă în 

echipă, competenţe organizatorice. 
 

Rezultate preconizate: 

Pe parcursul mobilităţii: 

- vor utiliza noi tehnologii în educaţie,  

- vor face schimb de informaţii cu profesioniști din alte şcoli VET și centre de formare 

profesională,  

- vor compara sistemul lor de educaţie cu cel din România în vederea integrării 

exemplelor de bune practici în procesul instructiv-educativ.  

În timpul activităţilor de job shadowing 

- vor observa activităţile didactice, 

- vor nota aspecte privind strategiile didactice utilizate de cadrele didactice asistate, 

- vor solicita informaţii suplimentare cu privire la metodele şi procedeele utilizate de 

profesori şi îi vor sprijini în diverse activităţi premergătoare lecţiilor observate (realizarea 

materialului didactic, pregătirea echipamentelor, organizarea spaţiului de învăţare), dar şi 

ulterioare acestora (expunerea produselor activităţii),  

- vor analiza eficienţa acestora în cadrul lecţiei, vor reflecta asupra eficienţei activităţilor 

observate. Pe parcursul activităţilor de formare, participanţii vor realiza un portofoliu care va 

conţine: 4 proiecte didactice (predare, evaluare, fixarea cunoştintelor, mixt), 4 fişe de lucru 

pentru diferite tipuri de lecţii și 3 teste docimologice (sumative şi formative), o fişă de 

observare a lecţiilor, o fişă de progres şcolar şi jurnalul de reflecţie al participantului, 

- vor face schimburi de experiență și know-how, 
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- vor solicita informaţii cu privire la dezvoltarea proiectelor de mobilitate sau a 

proiectelor europene, precum și cu privire la organizarea stagiilor de practică. 

La întoarcerea din mobilitate se va realiza o analiză curriculară şi se va propune câte 

un CDL pentru fiecare specializare. Participianții vor desfășura activități de diseminare și 

valorizare a rezultatelor proiectului în cadrul școlii (consilii profesorale, ședințe cu părinții, 

activități metodice), în mediul on-line (platforme, grupuri Erasmus+) și în afara școlii 

(cercuri, activități Erasmus+, concursuri). 

Activităţile zilnice se vor desfăşura conform unui program de formare de luni 

până vineri, câte 8 ore/zi. 

 

Drepturile și obligațiile participanților la mobilitate: 

Drepturi: 

1. Pregătire lingvistică, pedagogică și culturală 

2. Stagiile de formare de 5 zile se vor desfășura în instituțiile partenere 

3. Obținerea Certificatului de Mobilitate Europas și a Certificatului de participare 

Obligaţii: 

1. Respectarea solicitărilor echipei de management a proiectului și o colaborare eficientă 

cu membrii implicați în proiect; 

2. Participarea la organizarea stagiului de pregătire pedagogică, lingvistică și culturală; 

3. Elaborarea materialelor de prezentare și promovare a Colegiului Tehnic „Ion Holban” 

și a sistemului de învățământ din România; 

4. Participarea la stagiul de formare şi respectarea planului și a programului de lucru în 

cadrul moblităţii; 

5. Elaborarea materialelor necesare atât pentru derularea proiectului, cât și pentru 

implementarea acestuia la nivelul Colegiului Tehnic „Ion Holban” (vezi Rezultate 

preconizate); 

6. Participarea la realizarea acțiunilor de disminare și valorizare a rezultatelor proiectului 

(vezi Rezultate preconizate); 

7. Elaborarea raportului individual conform formularului emis de către ANPCDEFP; 

8. Depunerea setului de documente originale privind participarea la stagiu, în vederea 

decontării cheltuielilor; 

9. CONFORM METODOLOGIEI/ REGULAMNETULUI PROIECTULUI SUS 

MENŢIONAT, CADRELE DIDACTICE SELECTATE TREBUIE SĂ ÎŞI ASUME 20% 

DIN COSTURILE NECESARE PENTRU FIECARE MOBILITATE ÎN PARTE.  

10. DUPĂ ÎNTOCMIREA RAPORTULUI FINAL AL PROIECTULUI, DACĂ 

ACESTA ESTE APROBAT, CADRELE DIDACTICE VOR PRIMI SUMELE AFERENTE 

PROCENTULUI DE 20% CU CARE AU PARTICIPAT INIŢIAL.   
 

 

Detalii concurs: 
Selecţia participanţilor va respecta principiile de transparenţă şi accesibilitate a tuturor 

părţilor, principiul egalităţii de şanse şi principiul nondiscriminarii. Echipa de selecţie va fi 

numită prin decizie internă a Consiliului de Administraţie, evitându-se conflictul de interese. 

Pe site-ul proiectului, al şcolii şi la avizier se vor afişa condiţiile de eligibilitate, criteriile de 

selecţie, conţinutul dosarului de candidatură, datele când vor avea loc probele, grila de 

evaluare. 
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Profesorii participanţi vor fi selectaţi în funcţie de următoarele criterii: 

 nivelul competenţelor lingvistice (probă orală în limba engleză) - 20 puncte; 

  nivelul competenţelor  IT (probă practică TIC) - 20 puncte; 

 interviu de autoprezentare - 20 puncte; 

 nivel competenţe profesionale (realizarea unui proiect didactic) - 40 puncte 

 Punctaj maxim 100 puncte.  

 

Selecţia se va face pe bază de dosar de candidatură şi concurs. 
 

 

Dosarul de candidatură va conține: 

 Cerere tip, semnată și datată (anexa 3); 

 Copie xerox după cartea de identitate; 

 CV Europass, în limba română, semnat și datat; 

 Scrisoare de intenție (care va viza): 

 date de identificare a candidatului (nume, prenume, funcția, nr. telefon mobil, adresa 

de email); 

 motivaţia participării la proiect; 

 argument în favoarea dezvoltării competențelor în domeniul mobilității; 

 modalitatea de diseminare în propria instituție a competențelor dobândite prin 

parcurgerea stagiului; 

 contribuția pe care o poate aduce candidatul la atingerea obiectivelor specifice, a 

rezultatelor propuse și la sustenabilitatea proiectului. 

 Acord privind utilizarea datelor cu caracter personal (anexa 4) 

 

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și introduse în ordinea prezentată 

mai sus într-un dosar cu șină (nu în folii). 

Nerespectarea instrucțiunilor sau orice informație eronată va duce la eliminarea 

automată a candidatului. 

Interviul organizat de comisia de selecție se va desfășura la Colegiul Tehnic „Ion 

Holban” din Iași, conform calendarului afişat. 

Rezultatele selecției nu pot fi contestate. 
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ANEXA 1 

Procedura de selecţie a cadrelor didactice participante profesioniștilor VET 

participanți la 

Proiectul european Erasmus + 

”PROFESIONALIZAREA ELEVILOR ÎN SCOPUL INSERŢIEI PE PIAŢA 

MUNCII”, Nr.2019-1-RO01-KA102-0619 

Scopul: 

Scopul acestei proceduri este selectarea obiectivă a profesioniștilor VET din Colegiul Tehnic 

„Ion Holban” Iași care vor participa la mobilitățile proiectului Erasmus+  

”PROFESIONALIZAREA ELEVILOR ÎN SCOPUL INSERŢIEI PE PIAŢA 

MUNCII” 

Obiectul: 

Aceasta procedură se aplică tuturor membrilor personalului VET de la Colegiul Tehnic „Ion 

Holban” Iași care doresc să participe la proiect în urma înscrierii voluntare la procesul de 

selecție. 

Responsabili: Comisia de selecţie a participanţilor la mobilităţi. 

Nota: Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la aviziere şi pe site-ul școlii/ proiectului. 

Procedura: 

Pasul 1. Stabilirea prin decizia conducerii liceului a comisiei de selecţie a 

participanţilor la activităţi de job shadowing în Portugalia.  

Pasul 2. Elaborarea criteriilor de departajare a cadrelor didactice care vor să participe 

la proiect. 

Pasul 3. Anunț concurs de selecție la aviziere şi pe site-ul școlii. Afişarea condiţiilor și 

a criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească potențialii beneficiari ai proiectului. 

Pasul 4. Apelul către cadrele didactice din şcoală în cadrul primei şedinţe a Consiliului 

profesoral. Se anunță și pe această cale concursul de selecţie a cadrelor didactice doritoare să 

participe la activităţi de job shadowing  

Pasul 5. Depunerea dosarului de candidatură, a unei cereri și a unei scrisori de intenţie, 

însoţite de C.V. și de documente justificative solicitate, la secretariat, în intervalul afișat. 

Pasul 6. Selecția participanților (evaluarea dosarelor+ interviu) 

Pasul 7. Afişarea rezultatelor. 

Pasul 8. Încheierea unui contract cu profesioniștii selectaţi să participe la activităţi de 

job shadowing prin acest proiect. 

 Director, Prof. Constantinescu Ioana                                                                     
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ANEXA 2 

 

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A SELECȚIEI 

 profesioniștilor VET în cadrul proiectului Erasmus+ 

”PROFESIONALIZAREA ELEVILOR ÎN SCOPUL INSERŢIEI PE PIAŢA 
MUNCII”, Nr.2019-1-RO01-KA102-0619 

Selecția se va face conform calendarului următor: 

 anunţ privind selecţia la aviziere, pe site-ul proiectului și pe site-ul Colegiului Tehnic 

„Ion Holban”: 20 – 21 ianuarie 2020; 

 depunerea dosarelor la secretariatul şcolii: 22 – 27 ianuarie 2020, ora 16
00;

 

 evaluarea dosarelor depuse: 28  – 29 ianuarie 2020; 

 proba orală în limba engleză: 3 februarie 2020, ora 11
00

; 

 proba practică TIC: 4 februarie 2020, ora 11
00

 

  interviul: 5 februarie 2020, ora 11
00

  

 afișarea rezultatelor finale: 7 februarie 2020, ora 14
00

. 
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ANEXA 3 

 

Cerere de înscriere 

 

Subsemnatul/a________________________________,CNP_____________________,

domiciliat/ă în __________________ str. __________________________nr ______ ap. ___ 

______________telefon ___________________email____________________ vă rog să-mi 

aprobaţi înscrierea la concursul pentru participarea la  activităţi de job shadowing în 

Portugalia din cadrul proiectului european Erasmus+ ”PROFESIONALIZAREA 

ELEVILOR ÎN SCOPUL INSERŢIEI PE PIAŢA MUNCII”, Nr.2019-1-RO01-KA102-

0619. 

Menţionez ca îndeplinesc condiţiile de înscriere în cadrul Proiectului coordonat de  

Colegiul Tehnic „Ion Holban”.  

Declar că am luat cunoştinţă de prevederile legale în vigoare europene şi din România 

şi informaţiile prevăzute în Ghidul programului Erasmus +, versiunea valabilă pentru 2019, 

Apelul național la propuneri de proiecte Erasmus+ 2019, disponibil pe www.erasmusplus.ro  

şi de obligaţia pe care o am de a respecta contractul încheiat între mine și Colegiul Tehnic 

„Ion Holban” Iași (ca parte a contractului dintre Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) și Colegiul 

Tehnic „Ion Holban” Iași) şi sunt de acord cu toate acestea.  

Menţionez de asemenea că am luat la cunoştinţă faptul că, în conformitate cu 

contractul pe care îl voi semna cu Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași, voi primi înaintea 

mobilităţii la care voi participa un avans de 80% din grantul total acordat pentru efectuarea 

mobilităţii. Soldul de 20%  îmi va fi rambursat după încheierea proiectului, cu condiţia 

îndeplinirii planului de diseminare şi valorizare a rezultatelor tuturor activităților aferente 

proiectului.  

Pe durata implementării acțiunii și timp de cinci ani de la plata soldului, mă angajez să 

tratez cu confidențialitate toate informațiile și documentele confidențiale care aparțin 

proiectului. 

Subsemnatul/a,_________________________________________________________, 

declar că informaţiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu. 

 

Data:         Semnătura profesorului: 

 

 

Doamnei Director al Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași 

http://www.erasmusplus.ro/
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ANEXA 4  
 

 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 
 

 

Subsemnatul/a________________________________,CNP_____________________

___domiciliat/ă în __________________ str. __________________________nr ______ 

ap______________telefon ___________________email________________ ca beneficiar/ă 

al/a proiectului ”PROFESIONALIZAREA ELEVILOR ÎN SCOPUL INSERŢIEI PE 

PIAŢA MUNCII”, Nr.2019-1-RO01-KA102-0619 am fost informat/ă privind 

obligativitatea de a furniza datele mele personale cu respectarea dispozițiilor legale.  

Îmi este cunoscut faptul că toate produsele realizate în cadrul proiectului vor fi resurse 

„open source” și că în orice comunicare sau publicare privind acțiunea, prin orice mijloc și în 

orice formă va fi aceasta, voi respecta cerințele privind vizibilitatea finanțării acordate de 

Uniunea Europeană.  

Sunt de acord ca toate datele cu caracter personal să fie prelucrate de către instituția 

beneficiară și de Comisia Europeană în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și cu 

Regulamentul (UE) 2016/679 de la intrarea sa în vigoare în mai 2018. Îmi exprim acordul ca 

imaginea mea să apară în materiale cu caracter educațional, în materiale de promovare a 

proiectului (pliante, afișe, newsletter, reviste, pe site-ul proiectului și al instituției beneficiare, 

pe pagina de Facebook, precum și pe alte site-uri educaționale, în strictă legătură cu 

proiectul). 

 Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în 

conformitate cu prevederile legale.  

  

   
Data:____________                                                                                                          

Semnătura______________ 
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ANEXA 5 
 

Bibliografie: 

 

 

 Ghidul programului Erasmus în limba română 

(http://www.ugal.ro/files/erasmus/2016/Ghidul_Erasmus.pdf)  

 Programul Erasmus + 2014- 2020       (http://www.erasmusplus.ro/  ) 

 Instrumente Europass    http://www.europass-ro.ro  
 

http://www.ugal.ro/files/erasmus/2016/Ghidul_Erasmus.pdf
http://www.erasmusplus.ro/
http://www.europass-ro.ro/

