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Titlu: SELECTIA PARTICIPANŢILOR ÎN CADRUL PROIECTELOR DE 

MOBILITATE ERASMUS+  
 

Referinţe: 
- Ghidul Programului Erasmus+ 
 - Apelul naţional la propuneri de proiecte 2022- elaborat de Agenția Națională pentru Programe 
Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale 
- Contractul de finanțare cu nr 2022-1-RO01-KA122-SCH-000069014 încheiat între Liceul 
Tehnologic “Barbu A. Știrbey”, Buftea – Ilfov și Agenția Națională pentru Programe 
Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale privind finanţarea proiectului nr 
2022-1-RO01-KA122-SCH-000069014 cu titlul "Profesori pregătiți – elevi de succes" din 
cadrul Programului  Erasmus+. 
 
Scopul procedurii: 

Scopul acestei proceduri este de a selecta candidaţii înscrişi la concursul de selecţie 
organizat de Liceul Tehnologic “Barbu A. Știrbey”, Buftea – Ilfov în scopul participării la 
proiectul de mobilitate Erasmus+, mobilități dezvoltare profesională în domenul educației 
școlare, număr 2022-1-RO01-KA122-SCH-000069014 cu titlul "Profesori pregătiți – elevi de 
succes". 
 
Aria de cuprindere : 

Procedura se aplica tuturor candidaților înscrişi la concursul de selecţie  
  
Responsabilităţi: 

- Conducerea şcolii 
- Comisia de implementare a proiectului de mobilitate Erasmus+ 2022-1-RO01-KA122-SCH-
000069014 cu titlul "Profesori pregătiți – elevi de succes" 
 

https://www.erasmusplus.ro/


 
 

 
   

 

Liceul Tehnologic ”Barbu A. Știrbey” 
Buftea, Ilfov 
0213505731 

gseas_barbustirbey@yahoo.com 
www.liceulbarbustirbey.ro 

1.     Cadrul general 
 Prezenta procedură stabileşte modalitatea de selecţie a participanţilor la proiectul de mobilitate 
Erasmus+ – dezvoltare profesională în educație școlară cu numărul 2022-1-RO01-KA122-SCH-
000069014 și titlul "Profesori pregătiți – elevi de succes", ce are drept grup ţintă 8 cadre 
didactice din cadrul Liceului Tehnologic ”Barbu A. Știrbey”, din care 4 participă la cursuri de 
formare și 4 la activități de tip job-shadowing. 
 
2.    Procedura de selecție 

Candidații vor depune la secretariatul şcolii un dosar care cuprinde:  
a. Opisul dosarului; 
b. Copie CI; 
c. Cerere de înscriere cu exprimarea opțiunii pentru cursuri de formare sau activități job-

shadowing ( Anexa 1); 
d. Copie BI/CI; 
e. Scrisoare de intenție cu exprimarea opțiunii pentru cursuri de formare sau activități 

job-shadowing și argumentarea necesității de formare; 
f. CV Europass; 
g. Fişa de evaluare cu punctajul autoevaluării (Anexa 2), însoțită de fotocopii ale 

documentelor justificative; 
h. Acord cu privire la sarcinile mobilităţilor din cadrul proiectului (Anexa 3) 
i. Declarație privind evitarea dublei finanțări. 

 
Dosarul de selecție va fi înregistrat la secretariatul şcolii doar dacă candidatul întrunește 

condițiile de eligibilitate, adică este titularul școlii și are continuitate la catedră în ultimii cel 
puțin 2 ani. 

Criteriile de eligibilitate folosite la înscriere sunt: 
I. Evaluare CV, scrisoare de intenție și alte documente dosar de candidatură – 40% din 

punctajul total: 
- Interesul față de abordarea modernă a lecțiilor prin metode și instrumente digitale – 20 
puncte; 
- Deținerea de competențe IT – 10 puncte; 
- Interesul și disponibilitatea pentru împărtășirea experienței dobândite prin mobilitate 
altor cadre didactice din școală, din localitate sau nivel  județean/național – 10 puncte. 

II. Cunoștințe limba engleză  – 30% din punctajul total 
III. Interesul motivațional pentru mobilitate – 30% din punctajul total: 

- motivația de a participa la proiect (15 puncte); 
- justificarea nevoii de formare (5 puncte); 
- experiență în domeniul dezvoltării şi aplicării de proiecte (5 puncte); 
- modalitățile de diseminare propuse, modul în care vor fi utilizate rezultatele participării 
la proiect: diseminare, follow-up etc. (5 puncte). 

 

https://www.erasmusplus.ro/
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Directorul şcolii numeşte prin decizie internă echipa de selecţie formată din 3 membri, din 
care 1 profesor engleză și 1 profesor TIC, evitându-se conflictul de interese - Echipa de selecţie 
se va ocupa de analiza dosarelor și întocmirea fișelor de evaluare. 
Calendarul desfășurării procesului de selecție: 

1. Constituirea echipei de selecţie a participanţilor la mobilităţi, prin decizie internă a 
directorului. Termen: 1-2 septembrie 2022; 

2. Publicarea anunțului de selecție a 8 participanți și 2 rezerve pentru fluxul de mobilități 
06-19 noiembrie 2022. Termen: 05-09.2022;  

3. Depunerea dosarelor de candidatură de către cadrele didactice candidate la secretariatul 
şcolii cu număr de înregistrare din registrul proiectului 2022-1-RO01-KA122-SCH-
000069014. Termen: 12-16.09.2022; 

4. Evaluarea dosarelor depuse de către membrii comisiei de selecţie pe baza unei fișei de 
evaluare. Termen: 19-21.09.2022; 

5. Susținerea interviului motivațional pentru admișii în urma analizei dosarelor. Termen 
22.09.2022; 

6. Susținerea probei de limba engleză pentru admișii în urma analizei dosarelor. Termen 
23.09.2022; 

7. Afişarea rezultatelor selecţiei participanţilor. Termen: 26.09.2022, ora 14.00; 
8. Depunerea contestațiilor. Termen: 26.09.2022, orele 14.00-18.00; 
9. Rezolvarea contestațiilor.  Termen: 27.09.2022; 
10. Anunțarea rezultatelor finale. Termen: 28.09.2022, ora 10.00. 

 
Directorul şcolii va emite decizia de aprobare a listei participanţilor 
Responsabilul de proiect va afişa la avizierul şcolii lista cu participanţii la proiect şi cu rezervele. 
Responsabilul de proiect va întocmi dosarul selecţiei. 
  
 
3.Anexe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.erasmusplus.ro/
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ANEXA 1 

CERERE DE INSCRIERE 
în vederea selecției pentru participarea la mobilitățile din 

cadrul Proiectului european Erasmus + , 

2022-1-RO01-KA122-SCH-000069014 
”Profesori pregătiți - elevi de succes” 

Subsemnatul/a ________________________________________________________ 
legitimat/ă prin , Seria , Nr. ____________, CNP_________________________  ,  
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul pentru participarea mobilitatea în cadrul 
proiectului 2022-1-RO01-KA122-SCH-000069014, ”Profesori pregătiți - elevi de 
succes”, pentru activitatea de: 

- Cursuri de formare; 
- Activități de job-shadowing. 

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 
”Barbu A. Știrbey” (ca parte a contractului dintre Agenția Națională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București). 

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:    
Semnătura:   

 

 

https://www.erasmusplus.ro/
http://www.erasmusplus.ro/
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ANEXA 2 
 

Criterii de selecţie a cadrelor didactice care vor participa la mobilităţile 
Fișa de (auto)evaluare 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteriul Detalieri Punctaj 
maxim 

Punctaj 
autoeva 
luare 

Punctaj 
comisie 

I. Evaluare documente dosar de candidatură – 40 puncte 

Interesul față de 
abordarea modernă a 
lecțiilor prin metode 
și instrumente digitale 

- participarea la cursuri de formare (5 puncte / 
curs); 
- participarea la simpozioane şi 
publicarea de articole 
( 5 puncte / articol) 

20 
puncte 

  

Deținerea de competențe 
IT 

10p/atestat sau curs program de 
formare acreditat IT 

10 
puncte 

  

Interesul și 
disponibilitatea pentru 
împărtășirea experienței 
dobândite prin mobilitate 
altor cadre didactice din 
școală, din localitate sau 
nivel  județean/național. 

- realizarea/implementarea/ coordonarea de 
miniprograme/proiecte pentru elevi (5 puncte); 
- rezultate ale elevilor obţinute la 
diferite concursuri (5 puncte); 

10 puncte   

II. Cunoștințe limba engleză – 30 puncte 

Deținerea de cunoștințe 
de limba engleza nivel 
A2 , 

Minim A1 -10p Minim 
A2 – 30p (*nu se cumulează) 

30 
Puncte 

  

III. Interes motivațional pentru mobilitate – 30 puncte 

Interesul față de 
participarea la mobilitate;  

 

- motivația de a participa la proiect 
(15 puncte); 
- justificarea nevoii de formare (5 

puncte); 
- experiență în domeniul dezvoltării şi 

aplicării de proiecte (5 puncte); 
- modalitățile de diseminare propuse, 
modul în care vor fi utilizate rezultatele 
participării la proiect: diseminare, 
follow-up, etc (5 puncte). 

30 
Puncte 

  

Total 100 
Puncte 
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ANEXA 3 
 

ACORD 

cu privire la mobilitățile din cadrul Proiectului european Erasmus + 
2022-1-RO01- KA121-SCH-000069014 

 
Subsemnatul(a) legitimat/ă prin CI, 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 specialitate, pedagogică şi culturală, 

care se va desfăşura anterior perioadei de mobilitate; 
• respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, 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 activităţile de diseminare şi follow-up a mobilităţii 

(workshop-uri, sesiuni de formare, lecţii deschise etc.), în conformitate cu 
planul de diseminare şi de valorizare a experienţei dobândite în cadrul 
proiectului ; 

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

• publicarea imaginilor din timpul mobilității și din perioada de diseminare 
și folow-up; 

• prelucrarea datelor cu caracter personal de către echipa de proiect. 

Data:   

Nume:    
Semnătura    
 
Director, 
Prof. Olivia-Mariana Ignătescu 

https://www.erasmusplus.ro/
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