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ANUNȚ CONCURS DE SELECȚIE 

 

ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE DE LA 

COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE ASACHI” IAȘI 

 

Ca urmare a semnării CONTRACTULUI  DE FINANȚARE pentru  proiectul E-learning 

pentru o școală sustenabilă prin imbunătățirera lecțiilor/ELSSO/E-learning for a sustainable 

school by lessons optimization, din cadrul Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – 

Educația Școlară (SCH), Contract cu numărul 2022-1-RO01-KA122-SCH-000075447, COLEGIUL 

TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” IAȘI organizează CONCURSUL DE SELECȚIE a profesorilor 

pentru mobilitățile de tip Job shadowing desfăşurate în cadrul proiectului, care vor avea loc în Spania, 

în perioada 20-24 martie 2023.  

Număr participanți pentru Job shadowing: 3  

Durata: 5 zile activități + 2 zile transport avion   

Transportul şi cheltuielile de subzistenţă vor fi suportate din bugetul proiectului finanţat de Comisia 
Europeană prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 

Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P). 

Obiectivele generale ale proiectului 

1.Creșterea  numărului de profesori din școală care utilizează instrumente digitale și metode 

didactice modern;  

2.Crearea de materiale digitale, portofolii ale cadrelor didactice, ale elevilor; 

3.Creșterea mediilor generale ale elevilor de la liceu față de anul școlar anterior prin creșterea 

motivației și reducerea absenteismului. 

 

Participanții la Job shadowing vor efectua asistențe la orele de clasă la liceul partener din Spania și 

vor dobandi experiente noi prin schimbul de bune practici si prin observarea tehnicilor, a metodelor 

didactice și manageriale utilizate într-o școală europeană.  Profesorii participanți vor identifica 

modele de bună practică privind crearea unui mediu prietenos pentru elevi, în sala de clasă 

(aranjarea mobilierului, a echipamentelor de IT, decorarea cu materiale informative diverse). 

Vizitele de lucru vor avea în vedere  exemple de monitorizare a frecvenței elevilor la ore, vor 

presupune activități pentru asigurarea realizării și documentării învățării autentice, vizibile, 

integrate și integrative, ca modele de bună practică din școala gazdă. 

Activitatile vor contribui la crearea unei viziuni concrete privind învățarea individualizată și 

evaluarea standardizată, cu recunoaștere europeană pentru dobândirea competențelor specifice 

profilului școlii. 

http://www.colegiulasachi.ro/
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Profesorii vor învata să integreze competențele transversale prin adaptarea lecțiilor la programa de 

studiu și la nevoile grupului de elevi.  
 

Concursul de selecție va fi organizat în conformitate cu prevederile cererii de finanțare 2022-
1-RO01-KA122-SCH-000075447, și contractului semnat cu ANPCDEFP. 

 
CALENDARUL CONCURSULUI DE SELECȚIE – etapa a II-a 

 

DATA ACTIVITATEA 

20 – 30.01.2023 Depunerea dosarelor 

31.01.2023 Evaluarea dosarelor 

1.02.2023 Desfășurarea interviului 

2.02.2023 Afișarea rezultatelor 

3.02.2023    

Interval orar 08.00-14.00 Primirea contestațiilor 

6.02.2023 

 

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 

  

 

Dosarul (plastic, cu șină) depus de către fiecare candidat va cuprinde următoarele documente: 

a) cererea adresată directorului școlii (Anexa 1); 

b) fișa de evaluare (Anexa 2); 

c) angajamentul de disponibilitate semnat (Anexa 3)  
d) CV-ul în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, împreună cu documente 

doveditoare privind activitatea de formare profesională din ultimii 3 ani (evidențiindu-se 
cursurile finanțate de către școală), proiecte și programe europene în care a fost implicat;   

e) scrisoarea de motivație (în care vor fi menționate disponibilitatea și anagajamentul 
candidatului de a participa la activitățile proiectului, precum și experiența relevantă pentru 
a contribui la atingerea obiectivelor proiectului);  

f) copie după Cartea de identitate; 

g) adeverința tip (model din Anexa 4) 
  
● Dosarele vor fi depuse și înregistrate la secretariatul școlii, în format letric.   
● Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului. 

● Criteriile de selecție sunt precizate în fișa de evaluare (Anexa 2). 

  
Selecția se realizează în condițiile respectării egalității de șanse  etnie, sex, religie, 

dizabilități, categorie socială, ținând cont de principiile nediscriminării, echitabilității, transparenței 
și a evitării oricărui conflict de interese, de către comisia de selecție constituită prin decizie internă. 

 

 

Probele și locul desfășurării concursului de selecție: 

1. Evaluarea dosarului de candidatură - portofoliul va fi depus și înregistrat la secretariatul 
școlii, conform criteriilor din Anexa 2; 

2. Interviul în limba engleză- se va desfășura face to face. Ora de prezentare va fi 

comunicată către fiecare candidat pe e-mail în data de 31.01.2023.  
Din totalul participanților la concursul de selecție va fi creată o bază de rezerve. 

http://www.colegiulasachi.ro/
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Cerințe pentru participanți (în timpul și după finalizarea proiectului):  
a. respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică și 

culturală, care se va desfășura anterior perioadei de mobilitate;  
b. respectarea programului de lucru, în cadrul mobilității, precum și a solicitărilor 

echipei de gestiune a proiectului; 

c. elaborarea raportului la revenirea din mobilitate, conform formularului online 

elaborat de Comisia Europeana; 

d. implicarea activă în activitățile de diseminare și valorizare prevăzute în proiect în 

conformitate cu planul de diseminare și valorizare a experienței dobândite în cadrul proiectului. 

 

Membrii echipei de management a proiectului 

1. Botez Carmen, manager de proiect/coordonator  

2. Coromelci Cristina Giorgiana, responsabil cu grupul țintă și arhivarea documentelor  

proiectului  

3. Biniuc Carmen, responsabil cu monitorizarea și evaluarea internă a proiectului  

4. Slătineanu Tamara, responsabil cu identitatea vizuală și diseminarea proiectului  

5. Ursu Cristina Magdalena, responsabil financiar al proiectului  

6. Alexandrescu Teona, responsabil resurse umane 
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ANEXA 1 

Nr. ________/__________ 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

CONCURS DE SELECȚIE 

Domnule Director, 

 

Subsemnatul/a, …………………………………………………, domiciliat/ă în localitatea 

……………….., judeţ ….…., strada ……………………………………….., nr. …, bl. ………, sc. 

…., et.…, ap. …. telefon …………………, adresă e-mail………………..…………….…………, 

legitimat cu CI……nr……………, CNP…………………………………doresc să particip la 

Concursul de selecţie al profesorilor pentru mobilitățile de tip Job shadowing în cadrul Programului 

ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH), Contract cu numărul 2022-1-RO01-

KA122-SCH-000075447 ,,E-learning pentru o școală sustenabilă prin îmbunătățirea lecțiilor”. 

Precizez că am luat notă de prevederile procedurii de selecție din proiectul menționat mai 

sus şi sunt de acord cu acestea. 

Înțeleg că prin participarea la mobilitate mă oblig să desfășor activitățile de diseminare 

descrise în proiect. 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Data Semnătura 

 

DOMNULUI DIRECTOR AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” IAȘI 

http://www.colegiulasachi.ro/
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ANEXA 2 

FIȘA DE EVALUARE 

CONCURS DE SELECȚIE AL PROFESORILOR PENTRU MOBILITĂȚILE 

DESFĂŞURATE 

ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS + 

2022-1-RO01-KA122-SCH-000075447 

Nume și prenume: 

………………………………………………… 

Criteriul Subcriteriu

  

Detalieri Punctaj Punctaj 

auto- 

evaluare 

Punctaj 

evaluare 

comisie 

Observații 

comisie de 

evaluare 

Implicarea 

în viața 

școlii 

beneficiare  

Responsabilități 
la nivelul școlii 
beneficiare în 
anul școlar 
2021-2022, 
respectiv  
2022-2023 
 

Membru în echipa de 

management a școlii 

10    

Participare la scrierea 

formularului de candidatură 

pentru proiectul ELSSO 

10    

Membru în echipa de 

management a proiectului 

ELSSO 

10    

Membru sau responsabil în 

comisia CEAC 

10    

Experiență în echipa de 

management a proiectelor 

Rose (2,5p) /Erasmus/POCU 

(2,5p) 

Max.5    

  Responsabil/membru al 

comisiei pentru curriculum 
(2p),președinte/membru/obs

ervator/invitat permanent 

CA(2p), coordonator comisia 

pentru proiecte europene 

(2p), consilier educativ (2p), 

coordonator proiecte 

CAEJ/CAER/CAEN/ISJ (2p), 

responsabil comisie 

diriginți(2p),responsabil/mem

bru comisie burse (2p), 

comisia Membru în comisia 

Max.10    

http://www.colegiulasachi.ro/
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pentru mentorat didactic și 

formare în cariera didactică 

(2p) 

Face parte 

din grupul 

țintă al 

proiectului 

CV Depunerea CV-ului cu 

precizarea competențelor 

digitale, lingvistice și a 

cursurilor de formare 

profesională efectuate în 

ultimii 2 ani școlari 

5    

Disponibilitate și 
implicare în 
proiect 

Anexa 3 2    

Motivație 
profesională 

Scrisoarea de motivație 3    

Activități 
didactice (cu 
norma de bază 
în școala 
beneficiară) în 
anul școlar 
curent 
 

Cu elevi dezavantajați 

economic, elevi de alte 
naționalități sau din minorități 

naționale, CES, elevi din 

mediul rural etc. 

(Adeverință/model în Anexa 

4) 

5    

Proba 

interviu în 

limba 

engleză 

Motivație  Argumentarea participării la 

mobilitate și la activitățile 

proiectului 

5    

Cunoașterea 
obiectivelor 
proiectului 
Erasmus+ 

• Cunoștințe despre 
specificul programului 
Erasmus +, Acțiunea cheie1 
și responsabilitățile 
beneficiarilor acestui 
program. 

• Cunoașterea 
coordonatelor și obiectivelor 
proiectului, competențe de 
inovare didactică sau de 
management al clasei, școlii 

5     

 

  

 

  

 

  

Strategie 
pentru 
diseminare 

 

Poate explica noțiunea de 

diseminare (1p) 

Prezintă   o schiță   

plan pentru diseminare (4p) 

5    

Competențe 
lingvistice; 

Competențe lingvistice  

min. B1 

15    

http://www.colegiulasachi.ro/
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Înregistrare și activitate pe 

platforma OLS* 

5    

 Max. 100 

puncte 

   

*https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-
the-basics-of-22-languages-with-the-online-language-support 

 

Note: 

1.      NU EXISTĂ LIMITĂ MINIMĂ DE PUNCTAJ. IERARHIZAREA SE VA FACE ÎN 

ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTAJULUI OBȚINUT. 

 

2. VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE DOAR DOSARELE DEPUSE CONFORM 

CALENDARULUI.  
 

3. CANDIDAȚII CARE NU SE PREZINTĂ LA INTERVIU SUNT ELIMINAȚI DIN 

CONCURS.  

http://www.colegiulasachi.ro/
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ANEXA 3 

ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE FAŢĂ DE ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI ȘI 

ACORD DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Subsemnatul(a) …………………………..…………………… profesor titular în 

cadrul Colegiului Tehnic “Gh. Asachi” Iași, posesor(oare) al(a) actului de identitate CI/BI, 

seria .............., nr................................., CNP……………………………………, eliberat de 

..............................., domiciliat(ă) în ………………............................str….……………………. 

nr. … bl. ...... ap. …. tel. fix…......................tel. mobil ……………………….e-mail 

…………………………………………………. , mă angajez ca, în cazul în care voi fi 

selectat(a) să particip la mobilitățile de tip Job shadowing în cadrul proiectului Erasmus+, 

Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH), Contract numărul 2022-1-RO01-KA122-SCH-

000075447, să respect cerințele programului, să particip la toate activitățile care îmi revin și 

să întocmesc toate documentele solicitate de echipa de management al proiectului. 

Imi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter 

personal rezultate din prezenta declaraţie sau din actele/copiile actelor depuse pentru 

înscrierea în programul de formare oferit, în cadrul proiectului Erasmus+, Contract 

numărul 2022-1-RO01-KA122-SCH-000075447. 

Înţeleg că prelucrarea datelor personale de către Beneficiar se va realiza cu 

respectarea prevederilor Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 

transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 102/2005, precum şi a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație 

a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 

(Publicată in Monitorul Oficial numărul 651 din data de 26 iulie 2018). 

În eventualitatea în care sunt fotografiat sau filmat în timpul sesiunilor de formare 

sau a altor activități ale proiectului, SUNT/ NU SUNT de acord cu folosirea imaginii mele 

în scopul promovării bunelor practici din cadrul proiectului către publicul larg. 

Declar pe propria răspundere că am fost informat(ă) despre obiectivele şi 

activităţile proiectului și despre procedura de selecţie. 

Am luat la cunoștinţă că nerespectarea acestui angajament poate duce la eliminarea 

mea din grupul ţintă al proiectului și voi putea fi obligat de Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” 

Iași - beneficiar al proiectului Erasmus+, la plata cheltuielilor aferente formării mele. 

Data:            Semnătura: 

 

ANEXA 4 

http://www.colegiulasachi.ro/
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ADEVERINȚĂ 

Se adeverește prin prezenta că Dl/D-na...................................................................................., 

este încadrat în unitatea noastră cu contract de muncă pe perioadă determinată/ □ 

nedeterminată, ca profesor cu norma de bază/întreagă și cu 

specialitatea............................................................................ 

Domnul/ doamna desfășoară activități didactice (cu baza în unitatea noastră) cu: 

□ elevi proveniți din medii dezavantajate economic 

□ elevi de alte naționalități sau din minorități naționale 

□ elevi cu CES 

□ elevi proveniți din mediul rural. 

 

Domnul/ doamna a desfășurat activitate suplimentară neremunerată în anul școlar 

anterior: 

□ responsabil comisie perfecționare 

□ președinte/coordonator/membru CEAC, 

□ președinte/membru/observator/invitat CA, 

□ coordonator comisia pentru proiecte europene 

□ consilier educativ 

□ responsabil comisie diriginți 

□ coordonator proiecte CAEJ/CAER/CAEN/ISJ 

□ responsabil/membru comisie burse 

 

Domnul/ doamna face / a făcut parte din: 

□ echipa de management a proiectului ELSSO 

□ echipa de scriere a formularului de candidatură pentru proiectul ELSSO 

□ echipa de management a proiectelor Rose / Erasmus/POCU în ultimii 2 ani 

□         comisia pentru curriculum, responsabil 

□ coordonator comisie pentru proiecte europene 

□ altele________________________________ 

Se eliberează prezenta pentru a se înscrie la concursul de selecție din cadrul 

proiectului Erasmus+, Contract cu numărul 2022-1-RO01-KA122-SCH-000075447. 

 

Director,          Secretar, 

 

 

 

http://www.colegiulasachi.ro/

