
 
 

Anunț selecție cadre didactice de specialitate 

Anul I de mobilitate – Staff course 

 

Liceul Tehnologic Economic de Turism, în calitate de beneficiar al proiectului 

Erasmus+ nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000057930, organizează concurs de selecție pentru 

derularea unor mobilități în scopul formării continue pentru profesori. 

Calendarul mobilităților 

Conform proiectului de implementare a acreditării nr. 2021-1-RO01-KA120-VET-

000045183, pentru anul I de a fost selectat 1 curs care va contribui la realizarea următorului 

obiectiv din Acreditarea Erasmus+: 

O1. Dezvoltarea competențelor de predare – învățare  - evaluare pentru 20 de profesori 

de specialitate prin parcurgerea de stagii de perfecționare pentru însușirea de strategii 

didactice europene până în anul 2027. 

Pentru atingerea acestui obiectiv cadrele didactice de specialitate (câte unul pe fiecare 

specializare ) vor participa la cursul: 

 “Interactive Teaching - Educational games, Outdoor activities, New Technology” 

care se va desfășura în perioada 24.04 -29.04.2023, la PARIS, FRANȚA. 

 

Criterii de selecție pentru cadrele didactice: 

a) Cunoașterea programului Erasmus+, obiectivele și activitățile propuse în proiect; 

b) Argumentarea nevoii de formare a candidatului; 

c) Abilitatea de a valorifica competențele dobândite în procesul instructiv-educativ.; 

d) Abilități de comunicare în limba engleză (minim nivel B1); 

e) Asumarea responsabilităților și obligațiilor stabilite în proiect; 

f) Abilități de lucru în echipă, candidatul este motivat pentru realizarea obiectivelor 

proiectului; 

g) Competențe de diseminare a cunoștințelor dobândite, la nivel instituţional și abilități de a 

forma alte cadre didactice. 

 

Dosarul de candidatură va conţine următoarele documente: 

a) Opisul dosarului; 

b) Cerere de înscriere ( Anexa 3); 



 
c) Copie BI/CI; 

d) Scrisoare de intenție cu exprimarea opțiunii pentru obiectivul din acreditare/cursul de 

formare la care dorește să participe candidatul și argumentarea necesității de formare; 

e) CV Europass; 

f) Fișa de evaluare cu punctajul autoevaluării (Anexa 2), însoțită de fotocopii ale documentele 

lor justificative; 

g) Acord cu privire la sarcinile mobilităților din cadrul proiectului (Anexa 4) 

h) Declarație privind evitarea dublei finanțări. (Anexa 5) 

 

 

 

Anexa 1  

 

CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE 

 

Nr.

crt. 

Etapele procesului de selecție a cadrelor didactice  Termen  

1. Constituirea echipei de selecţie a participanţilor la mobilităţi, 

prin decizie internă; 

octombrie 2022 

2. Publicarea anunţului de selecţie a cadrelor didactice 12.12.2022 

3. Depunerea, în format online, a dosarelor de candidatură, cu 

număr de înregistrare de la secretariat 

19 - 22.12.2022 

4. Evaluarea dosarelor depuse de către membrii comisiei de selecţie 

pe baza unei grile de evaluare 

10.01 - 12.01.2022 

5. Organizarea interviurilor 17.01 – 19.01.2023 

6. Afișarea rezultatelor finale ale selecției participanților, 23.01.2023 

 

Dosarele de înscriere se depun online (documentele vor fi scanate în format PDF, într-un 

document salvat cu Numele_Prenumele candidatului_Numărul obiectivului, respectiv 

O1) pe adresa de email - toma.gabi30@gmail.com . 

Vă rugăm să respectați ordinea documentelor menționată în dosarul de candidatură 

 

 

 

 



 
ANEXA 2  
 

 

Criterii de selecţie a cadrelor didactice care vor participa la mobilităţi 

 

 

Criteriul Detalieri Punctaj 

maxim 

Punctaj 

autoeval

uare 

Punctajul 

comisiei 

CV 

europass 

-participarea la cursuri de formare(2,5 

p/curs-maxim 5 p); 

-participarea la simpozioane şi 

publicarea de articole(2,5p/ articol- 

maxim 5p) 

-realizarea/implementarea/ coordonarea 

de proiecte pentru elevi (5puncte); 

-rezultate ale elevilor obținute la diferite 

concursuri (5 puncte); 

-Cunoașterea limbii engleze (min B1) (5 

puncte). 

25 puncte 

  

Scrisoare 

de 

intenție 

-motivația de a participa la 

proiect (10 puncte); 

- justificarea nevoii de formare 

( 10 puncte); 

-să aibă experiență în domeniul 

dezvoltării şi aplicării de proiecte(5 

puncte); 

25 puncte 

  

Disponibili

tate de 

participare 

-disponibilitate de a împărtăși și altora 

din  

cunoștințele/abilitățile dobândite (10 

puncte); 

-modalitățile de diseminare propuse, 

modul în care vor fi utilizate rezultatele 

participării la curs: diseminare, follow-

up, etc (10 puncte). 

- disponibilitatea de a participa la curs în 

timpul vacanțelor școlare (5 puncte) 

25 puncte 

  

Interviul - capacitatea de a comunica în limba 

engleză (15 puncte) 

- modalitățile de utilizare la clasă/ în 

activitățile școlare a competențelor 

dobândite la curs. (10 puncte). 

25 puncte 

  

 

 

 



 
ANEXA 3 

 

CERERE DE INSCRIERE 

în vederea selecției pentru participarea la mobilitățile din cadrul 

Proiectului european Erasmus + , 

2022-1-RO01-KA121-VET-000057930 

 

Subsemnatul/a..............................................................., legitimat/ă prin ........, seria 

..................... , nr. ....................., CNP ..........................................  ,vă rog să-mi aprobaţi 

înscrierea la concursul pentru participarea la cursul de 

formare……………………………………………………………………………. 

Menționez că îndeplinesc condițiile de înscriere, fiind încadrat la 

școala……………………………..., pe funcția de.......................................... și că am statut de 

cadru didactic titular/suplinitor/detașat. 

Declar că am luat la cunoștință de prevederile legale în vigoare privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date precum și de informațiile prevăzute 

în Ghidul programului Erasmus+ 2022, și în Apelul național la propuneri pentru proiecte 

Erasmus+ 2022 (disponibile pe site-ul https://www.erasmusplus.ro/ ), și de obligația pe care o 

am de a respecta contractul încheiat între mine și Liceul Tehnologic Economic de Turism (ca 

parte a contractului dintre Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Formare profesională (Vocational education and training - VET) și Liceul Tehnologic 

Economic de Turism, Iași). 

Mă angajez să respect cerințele și termenele prevăzute de implementarea proiectului 

Erasmus+, să particip la activitățile care îmi revin și să întocmesc toate documente solicitate de  

echipa de proiect, să asigur diseminarea informațiilor dobândite din cursul de formare la care 

mă înscriu și să asigur sustenabilitatea proiectului. 

Subsemnatul/a, ..............................................................., declar că informațiile furnizate 

în dosarul de candidatură sunt complete și corecte în fiecare detaliu. 

 

Data: 

 

Nume, prenume: 

 

Semnătura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXA 4 

 

Acord cu privire la mobilitatea din cadrul Proiectului european Erasmus +, VET 

Cod proiect: 2022-1-RO01-KA121-VET-000057930 

 

Subsemnatul/a..............................................................., legitimat/ă prin ........, seria 

..................... , nr. ....................., CNP .......................................... , în cazul în care voi fi 

selectat/ă, îmi exprim acordul cu privire la: 

 perioada, tipul și conținutul formării ; 

 modul de recunoaștere a formării la nivelul organizației: adeverință de participare, 

certificat 

Europass Mobility precum și disponibilitatea privind: 

 respectarea programului de pregătire de pedagogică şi culturală, care se va desfășura 

anterior perioadei de mobilitate; 

 respectarea programului de lucru, în cadrul mobilității, precum şi a solicitărilor echipei 

de coordonare a proiectului; 

 elaborarea raportului individual în termen de 30 de zile de la revenirea din mobilitate, 

conform formularului elaborat de ANPCDEFP; 

 implicarea activă în activitățile de diseminare şi follow-up a mobilității (workshop-uri,  

sesiuni de formare, lecții deschise dacă e cazul etc.), prezentarea unui plan cu minim 4 

activități de diseminare şi/sau 4 activități care să asigure sustenabilitatea proiectului, în 

conformitate cu planul de diseminare şi de valorizare a experienței dobândite în cadrul 

proiectului ; 

 disponibilitatea de a lucra peste program în scopul participării la activitățile proiectului; 

 

Data: 

 

Nume, prenume: 

 

Semnătura 

 

 

 

 

 

 

 

 


