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ANUNȚ  
PRIVIND SELECȚIA PROFESORILOR VET  PARTICIPANȚI LA MOBILITATEA  DE 

JOB SHADOWING (8.05-22.05. 2021) pentru proiectul cu titlul  

„COOLART – NOI COMPETENȚE EUROPENE PENTRU ARTELE  
SPECTACOLULUI”  

Contract de finanțare Nr. de referință nr. 2019-1-RO01-KA102-062817  
  

Criterii de eligibilitate pentru participarea la mobilitate  
 
1.Profesor titular cu norma de baza la Colegiul Tehnic „APULUM” din Alba Iulia (adeverinta); 
2.Competente de comunicare in limba engleza (minim B1), conform Cadrului European Comun de Referinta); 
3.Competente de operare PC ( conditie obligatorie), dovedita prin documente existente la dosarul personal 
in unitate/adeverinte/certificate; 
4.Profesori de specialitate cu competente in domeniul de pregatire profesionala Industrie textila si pielarie (3 
profesori), profesori cu competente in domeniul de pregatire profesionala Estetica si igiena corpului omenesc 
(2 cadre didactice, care predau module de specialitate in domeniul Estetica) si un profesor cu specializare în 
domeniul T.I.C. 
 
Alte criterii avute in vedere la selectie: 
 
-Motivatia de a participa si de a invata, comunica si coopera in context international; 
-Capacitatea de lucru in echipe cu competente mixte; 
-Capacitatea de adaptare la contexte multiculturale; 
-Implicarea anterioara in viata scolii, in proiecte scolare si extrascolare, activitatea de promovare a scolii; 
-Participarea la cursuri de formare profesionala; 
-Participarea la activitati de formare in domeniul proiectelor; 
-Interesul acordat formarii si dezvoltarii profesionale;  
-Capacitate de siteza si analiza; 
-Flexibilitate si capacitate de adaptare la nou; 
-Dorinta de a impartasi experienta, cunostintele si abilitatile dobandite prin mobilitate cu corpul didactic din 
scoala; 
-Capacitatea de a formula  scopuri clare privind mobilitatea; 
-Capacitate de diseminare, influentare si decizie; 
-Indeplinirea sarcinilor; 
-Respectarea termenelor limita; 
-Grad de toleranta sporit; 
-Orientarea catre stabilirea de parteneriate strategice internationale; 
-Rezistenta la stres. 
-Comunicarea eficienta cu colegii, parintii, elevii. 

Selecția grupului țintă de participanți la mobilitate se va realiza prin promovarea metodologiei care asigura 
participarea fără discriminare, respectând principiul egalității de șanse, al transparenței și al evitării 
conflictului de interese 
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Continutul dosarului de candidatura 
 
1.Cerere adresata directorului institutiei pentru inscrierea la concursul de selectie; 
2.Scrisoare de intentie, in care se va detalia modul in care vor fi utilizate rezultatele participarii la proiect 
(diseminare, follow-up) - semnata si datata de candidat (Anexa 2); 
3.Curriculum Vitae Europass in limba romana, insotit de documente justificative, datat si semnat de candidat 
pe fiecare pagina (Anexa 3); 
4. Fisa de evaluare cu punctajul autoevaluarii, avand anexate copii xerox dupa documentele justificative 
(Anexa 4); 
5. Copie carte de identitate. 
 
 
Nota: 

1. Nerespectarea instructiunilor sau orice informatie eronata va duce la eliminarea automata a 
candidatului; 

2. In cazul obtinerii unor punctaje identice, departajarea va avea in vedere participarea 
candidatului in: 
-Echipa de scriere/implementare sau colaboratori pentru proiecte europene a scolii; 
-Cursuri de formare in managementul Programului Erasmus+; 
-Nivel de competenta lingvistica pentru limba engleza B1. 

       3.    In termen de 10 zile lucratoare, fiecare candidat admis pentru mobilitate va inmana conducerii 
scolii un extras de cont cu numarul de cont in EURO, pe numele participantului, deschis la Banca 
Transilvania.  
        

 
GRAFICUL DE DESFASURARE A SELECȚIEI 

 

11 martie 2021  Anuntarea desfasurarii concursului de selectie  
- anunţarea şi afişarea criteriilor 

12 martie - 17 martie 2021  Depunerea dosarelor de candidatură la 
secretariat 

18 martie  - 19martie 2021  Evaluarea dosarelor de candidatura 

22 martie 2021 Desfășurarea interviului 

23 martie 2021  Afisarea rezultatelor 

24 martie 2021 Depunerea contestaţiilor 

25 martie 2021 Rezolvarea contestaţiilor şi anunţarea 
grupului ţintă selectat 

 
 
Dosarele de candidatura a cadrelor didactice continand actele mentionate in dosarul de candidatura vor fi 
depuse la secretariatul scolii pana la data de 17.03.2021, ora 15.30. 
 
In ordinea descrescătoare a mediilor se aleg 6 participanți și 1 rezervă. 
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Afisarea rezultatelor selectiei 
 
-Ierarhizarea candidaților se face în funcție de nota finala obținută. În caz de egalitate la punctaj, va fi abordat 
criteriul nivelului de competenta lingvistica.  
- Locul câștigat prin concurs este garantat atât timp cât candidatul nu depune o cerere de renunțare la locul 
obținut.  
- Confirmarea rezultatelor selecției este tacita.  
- Redistribuirea locurilor disponibile se face între candidații aflați pe lista de rezerve în ordinea strict 
descrescătoare a mediilor. 
- Candidaţii declaraţi admişi în urma procesului de selecţie dobândesc statutul de participant la proiectul 
ERASMUS+.  
-Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de selectie vor semna contractul de finanţare, conform modelului emis 
de ANPCDEFP.  
-Contractul se semnează în 3 exemplare, între participant şi Colegiul Tehnic APULUM, un exemplar revenind 
participantului.  
- Nerespectarea prevederilor alin (3) de către candidat atrage după sine pierderea locului.  
- Toată documentația referitoare la procesul de selecție se arhivează şi se păstrează în portofoliul proiectului 
la sediul Colegiului Tehnic “APULUM”, timp de 5 ani, după încheierea proiectului– de exemplu: decizii interne 
referitoare la comisia de selecție, un document care menționează criteriile de selecție, dovezi ale faptului că 
selecția a fost transparentă şi anunțată public în timp util, alte documente specifice stabilite de beneficiar (de 
exemplu, copiile actelor de identitate ale participanților, documente doveditoare privind nivelul de 
studii/calificare etc.), documente privind motivația retragerii unor candidați aprobați – dacă este cazul 
(declarații de renunțare din partea persoanelor sau alte acte). 
 
Comunicarea rezultatelor  
 
-Comisia de selecție afișează rezultatele în maxim 2 zile lucrătoare de la data desfășurării concursului.  

-Contestațiile se depun în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor.  

-În cazul în care persoanele selectate în grupul țintă ca titulari se retrag sau nu mai pot participa la stagiul 
de formare, acestea vor prezenta o cerere scrisă de mână și vor fi înlocuiți de prima rezervă din lista de 
rezerve.  
 
Depunerea contestatiilor 
Eventualele contestatii privind rezultatele procesului de selectie a cadrelor didactice vor fi depuse pe data 
de 24.03.2021, intre orele 15.00 – 16.00 la secretariatul scolii. 
Contestatia va fi analizata de Comisia pentru rezolvarea contestatiilor numita de reprezentantul legal – 
directorul unitatii de invatamant, formata din persoane care nu au participat la evaluarea initiala. Decizia 
comisiei de solutionare a contestatiei este definitiva. 
  
 
Cerinte pentru participanti (in timpul si dupa finalizarea proiectului): 

a. Respectarea programului de pregatire pedagogica, culturala si pentru managementul riscului, care 
se va desfasura anterior perioadei de mobilitate; 

b. Respectarea programului de lucru, in timpul mobilitatii, precum si a solicitarilor echipei de gestiune a 
proiectului; 

c. Elaborarea raportului individual in termen, la revenirea din mobilitate, conform formularului elaborat 
de Programul Erasmus+; 
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d. Implicarea activa in activitatile de diseminare si valorizare prevazute in proiect, in conformitate cu 
planul de diseminare si valorizare a experientei dobandite prin participarea la activitatile proiectului. 

 
 

ANEXA 1 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
Proiectul  2019-1-RO01-KA102-062817 

 
 
                                                            Titlul proiectului  
   „COOLART – NOI COMPETENTE EUROPENE PENTRU ARTELE SPECTACOLULUI” 

 
Doamna Director, 

 
 
 

 Subsemnatul/a …………………………………………………, cadru didactic titular la Colegiul Tehnic 
„APULUM” din Alba Iulia, cu o vechime de  ………ani in invatamant si  …………in aceasta unitate scolara, 
cu gradul didactic ……….., avand functia de …………………………………………………….., va rog sa 
aprobati inscrierea la Concursul de selecţie a beneficiarilor in cadrul proiectului de mobilitate „COOLART – 
NOI COMPETENTE EUROPENE PENTRU ARTELE SPECTACOLULUI”, nr de referinta 2019-1-RO01-
KA102-062817 desfăşurat în cadrul Programului Erasmus+ KA1.  
Mentionez ca indeplinesc conditiile de inscriere in cadrul proiectului, fiind profesor titular cu norma de baza 
la Colegiul Tehnic „APULUM” din Alba Iulia, specialitatea ………………………………… 
 
Declar ca detin toate informatiile legate de acest proiect, cunosc si voi respecta atat drepturile, cat si obligatiile 
pe care le am. Precizez că am luat notă de prevederile procedurii de selecţie din proiectul menţionat mai sus 
şi sunt de acord cu acestea. 

 

Declar ca informatiile furnizate in dosarul de candidatura sunt complete si corecte in fiecare detaliu. 

Document de identificare:Tip/Serie/Numar …………………………………………… 

CNP ………………………………………………………………………………………. 

Domiciliul: localitatea ……………….., judeţ/sector …., strada …………………………,  

nr. ………, bl. …., sc….., et. …, ap. ….,  

Nr telefon/mobil ……………………………………………. 

E-mail ………………………………………………………. 

 

Prenume şi nume*        Data* 

 

Semnătură* 
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   Anexa 2  
Scrisoare de intenție 

 
 
 
 
 
Stimată doamnă profesor,  
Adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la selectarea membrilor grupului 
ţintă al proiectului – cadre didactice, având în vedere pregătirea mea în domeniul ........................................., 
in cadrul Colegiului Tehnic APULUM, precizând că doresc să fac parte din grupul ţintă.  
Consider că participarea în acest proiect îmi va permite pe viitor să ………..……............................... 
………….……………………..…………………………………………………………………................... 
........................………………………………………………………………………………....................  
Sunt o persoană (daţi exemple de minimum trei calităţi care credeţi că vă recomandă pentru participarea în 
proiect) ………………………………………………………………..........……. 
………………………………………………………...................................................………………........  
Motivele participării mele în proiect sunt următoarele (enumeraţi minimum trei motive):  
1. ……………………………………………………………........................................……………  
2.………………………………………………………………..........................................………..  
3. ……………………………………………………………………..........................................…..  
(Detaliati modul in care vor fi utilizate rezultatele participarii la proiect - diseminare, follow-up) 
Consider ca motivaţia şi calităţile mele sunt corespunzătoare pentru participarea în grupul ţintă al proiectului 
„COOLART – NOI COMPETENTE EUROPENE PENTRU ARTELE PECTACOLULUI”, cu numarul de 
referinta Proiectul  2019-1-RO01-KA102-062817 
email:……………..................................... 
telefon……….................………  
 
 
Vă mulţumesc, 
 
Nume şi prenume:  
Semnătura:  
Data: 
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CURRICULUM VITAE EUROPASS 
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Anexa 4: FORMULAR DE CANDIDATURA 

Criterii de selectie a cadrelor didactice 

participante la Proiectul european de mobilitate Erasmus+ 

Actiunea Cheie 1 (KA1) – Proiecte de mobilitate, domeniul Formare Profesionala 
Proiect nr. 2019-1-RO01-KA102-062817 

Titlul proiectului:  
„COOLART – NOI COMPETENTE EUROPENE PENTRU ARTELE SPECTACOLULUI” 

 
FISA DE EVALUARE 

cu punctajul autoevaluarii, avand anexate copii xerox dupa documentele justificative 
 

Criterii de evaluare Punctaj maxim  Punctaj 
autoevaluare 

Punctaj 
evaluare 
comisie 

1.Studii universitare  5p   

2.Studii aprofundate in 
diverse domenii de 
specializare 
-Masterat 
-Doctorat 
-Studii postuniversitare 

Maxim 10p 
 
 
2p 
3p 
5p 

  

3.Experienta cadrului didactic 
in domeniul vizat in cadrul 
liceului: 
-vechimea in scoala: <4 ani; 
> 4 ani; 
-preocupari privind domeniile 
vizate in proiect: proiecte 
europene, strategii de 
management scolar, strategii 
moderne de predare 
 

Maxim 10 p 
 
 
5p 
3p 
 
5p 

  

4.Participare la concursuri de 
orice tip si olimpiade scolare 
cu elevii scolii   
- nivel international 
- nivel national  

Maxim 10p 
 
 
5p 
5p 

  

5.Activitati extrascolare   Maxim 25p   

Initierea si implementarea 
unor proiecte la nivel 
european /national/local. 
Experienta in proiecte  

5p   

Participare la simpozioane, 
conferinte, nivel international, 
national, municipal  

5p   
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Coordonator reviste scolare, 
publicare de articole in 
reviste de specialitate si de 
pedagogie  

5p   

Experiente in utilizare de 
medii virtuale de colaborare 
si platforme virtuale: cursuri, 
administrare site-uri  

5p   

Coordonator cerc, 
evenimente  

5p   

6.Atragere de fonduri  Maxim 10p 
 
6p 
 
4p 

  

Obtinere finantare proiecte 
europene 

Sponsorizari sau 
donatii/contributie la dotarea 
scolii  

  

7.Interes pentru formare si 
perfectionare in strategii 
educationale europene 
-participare in alte proiecte 
-editare materiale proiecte 
europene 

Maxim 10p 
 
 
5p 
5p 

  

8. Disponibilitatea implicarii 
in viitoare proiecte europene 
Erasmus+ 
Motivatia convingatoare a 
necesitatii participarii la 
mobilitate 
Propuneri de proiecte 
europene 

Maxim 10p 
 
 
5p 
 
 
5p 

  

9.Competente lingvistice in 
limba engleza 

5p   

10. Competente TIC 5p   

Total 100p   

Nota: Nu exista limita minima de punctaj. Ierarhizarea se va face in ordinea descrescatoare a 
punctajului obtinut, in functie de optiunile selectate si eligibilitate. Se puncteaza activitati din ultimii 
10 ani.In cazul existentei unor candidati cu punctaje egale, vor ave prioritate cadrele didactice care 
nu au participat la cursuri in ultimii 5 ani. 
 
Candidat: 
Nume si prenume …………………………………………………. Semnatura ………………… 
 
Evaluatori: 
Nume si prenume ………………………………………………… Semnatura …………………. 
 
Nume si prenume ………………………………………………… Semnatura …………………. 
 
Nume si prenume ………………………………………………… Semnatura …………………. 
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