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ERASMUS+ OPORTUNITĂȚI ȘI  PROVOCĂRI 

 ID PROIECT 2019-1-RO01-KA116-061749 

Proiect co-finantat prin Programul Erasmus+ , program al UE pentru Educaţie, Formare, 

Tineret şi Sport 2014-2020 

 

Nr. ……………………………………… 

 

ANUNȚ 
 

CONCURS DE SELECȚIE  STAFF VET  
ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA116-061749 
TITLU PROIECT : ”ERASMUS +, OPORTUNITATI SI PROVOCARI”  

 
CADRE DIDACTICE CARE PREDAU DISCIPLINE VOCATIONALE/ TEHNOLOGICE  

 
 

Ca urmare a aprobării spre finanţare a proiectului de mobilitate cu titlul “Erasmus+, Oportunităţi şi 

Provocări”, în baza contractului de finanţare nr.2019-1-RO01-KA116-061749 încheiat cu ANPCDEFP 

Bucureşti, unităţile de învăţământ membre ale consorţiului naţional VET “4EU.MOB” 

coordonat de către Liceul de Arte Plastice Timişoara VOR ORGANIZA CONCURS DE SELECŢIE 

a 11 cadre didactice de discipline VET care vor participa la activităţi de formare de tip job 

shadowing cu durata de 5 zile, 40 ore de formare, în Portugalia, cu tematica: 

 T1: Tehnologii software actuale folosite în predarea disciplinelor din domeniul VET; 

 T2: Metode moderne de predare/învățare centrate pe elev aplicate în instruirea de specialitate; 

 T3: Experimentarea practicilor/activităților asistate de calculator în predarea/învățarea 

disciplinelor vocaţionale şi tehnologice.  

 

GRUP ŢINTA: 

- 4 cadre didactice cu specializare pe arte/arhitectură de la Liceul de Arte Plastice, Timişoara 

- 4 cadre didactice cu specializare pe mecanică/electromecanică de la Liceul Bănățean Oțelu Roșu 

- 3 cadre didactice cu specializare pe mecanică/electromecanică, protecția mediului/electric, fabricarea 

produselor din lemn de la Liceul Tehnologic Decebal din Drobeta Turnu Severin  
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Activitățile de formare se vor desfășura în perioada: 

Flux 2, 7 staff VET discipline tehnice -30.03.2020-03.04.2020 la CENFIM  din Lisabona.  

Flux 1- 4 staff VET discipline vocaţionale -06.04.2020-10.04.2020 la Escola Secundaria Artistică 

Antonio Arroiro http://www.antonioarroio.edu.pt/ şi Lisbon School of Design, https://www.lsd.pt/ 

 

INFORMAŢII DESPRE CONCURSUL DE SELECŢIE  

CONDIȚII DE INSCRIERE: 

Inscrierea la concursul de selecție se face pe baza unui dosar de candidatură cu următorul 

conținut:  

1.CV Europass; 

2. Paşaport lingvistic Europass; 

       3. Scrisoare de intenție; 

       4. Copie xerox după cartea de identitate; 

5.Adeverință cu postul/specializarea eliberată de secretariatul școlii; 
6. Angajament de disponibilitate față de activittățile proiectului (Formular tip 1); 
7. Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (Formular tip 2)  
8. Program de lucru propriu 
9. Portofoliu profesional: 3 fișe de lucru pentru activități practice cu folosirea metodelor moderne 

de predare/învățare (studiu de caz, experiment, miniproiect, rezolvare de probleme ș.a.), 2 
instrumente de evaluare cu utilizarea unui anumit tip de software-ului (de exemplu, de 
simulare). 

Notă: Formularele tip sunt disponibile la secretariat. Documentele se introduc în ordinea prezentată 

mai sus, într-un dosar din plastic cu şină.Se adauga OPIS. 

DOSARELE DE CANDIDATURĂ SE DEPUN IN FORMAT FIZIC LA SECRETARIATUL 

FIECĂREI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎNTRE 05.02.2020 PÂNĂ ÎN 07.02.2020, ORA 

12.00. 

Fiecare document va fi scanat, salvat in format pdf si denumit cu nume prenume candidat + demunirea 

documentului. (ex. popescu_ionel_adeverinta_staff.pdf.). formularul de candidatura si cv in limba 

engleza vor fi atasate si in format word. toate documentele vor fi reunite intr-un folder arhivat, denumit 

nume prenume candidat (ex. popescu_ionel-staff.pdf/word.) si trimise si in format electronic prin 

atasare arhiva la adresa ionmincuproiecte@yahoo.com . e-mailul va avea ca subiect: “dosar nume 

prenume, scoala” (ex. dosar popescu ionel,decebal); 

 

Criterii de eligibilitate: cetăţeni romani, profesori de discipline VET titular/suplinitori pe minim 4 

ani în cadrul organizaţiile de trimitere, compente de comunicare în limba engleză (minim A2) dovedite 

prin certificate, adeverinţe sau paşaport lingvistic Europass 

mailto:ionmincuproiecte@yahoo.com
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Selecția participanților se va realiza pe baza evaluării dosarelor de candidatură, cu un punctaj 

maxim de 100 de puncte. 

Criterii de selecție: 

• Apartenența la grupul țintă specificat în proiect; 
• Depunerea dosarului de candidatură la termenul stabilit; 
• Existența tuturor documentelor solicitate în dosarul de candidatură; 

 CRITERIILE DE MAI SUS SE NOTEAZĂ CU ADMIS/RESPINS 

• Motivația participării în proiect, argumentată în scrisoarea de intenție- max. 20 puncte; 
• Calitatea programului de lucru propriu- max. 20 puncte. 
• Disponibilitate față utilizarea rezultatelor obţinute de participantul la mobilitate, corectitudinea 

și acuratețea materialelor întocmite pentru portofoliulpropriu -max.30puncte 
• Nivel de competenta lingvitica, maxim 30 puncte 

 

Punctajul final se obţine prin însumarea punctelor de la criteriile de selecţie menţionate, pentru fiecare 

candidat în parte. 

Vor fi selectați 11 participanți, cadre didactice de discipline VET și 2 rezerve/unitate scolara.  
 
Rezultatul selecției participanților în proiect, cadre didactice de discipline VET, va fi afișat la 
Avizierul din Sala profesorală si pe site proiect , http://proiecte-erasmus-ionmincu.ro în data de 
12.02.2020. 
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: 13.02.2020 
 

 

 

       

 

Director, 

Prof.dr.Veronica Adorian 

http://proiecte-erasmus-ionmincu.ro/

