
 
 

 

    MINISTERUL EDUCAŢIEI  NATIONALE 
                                                INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI VÂLCEA 

  LICEUL TEHNOLOGIC  BRĂTIANU DRĂGĂŞANI 
                                             Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, Tel.: 0250/810260 
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 ANUNȚ SELECȚIE PROFESORI ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII ÎN CADRUL 

PROIECTULUI DE PARTENERIAT STRATEGIC PRIN PROGRAMUL 

ERASMUS+ 

“Natural and cultural heritage- tools for social inclusion” 

2019-1-RO01-KA229-063836 

 

1.CONDIŢII DE ELIGIBILITATE: 

 Participantul trebuie să fie profesor/personal auxiliar încadrat la Liceul 
Tehnologic Bratianu 

 Implicarea  activă în viața școlii în ultimii cinci ani și disponibilitatea de a 
lucra peste program în scopul participării la activităţile locale ale 
parteneriatului (diseminare, evaluare, activități cu elevii, organizarea si 
sustinerea de debate-uri,  realizare produse finale etc.); 

 Competențe  în tematica proiectului: limba română plus cât mai multe 
limbi străine cunoscute sau competențe digitale 

 Competenţe de comunicare în limba engleză, nivel minim A2; 

 Competenţe în comunicare, gestionarea situaţiilor conflictuale, negociere, 
munca în echipă, competențe organizatorice 

 Competenţe digitale (calculator, internet, realizare materiale PPT, realizare 
site-uri etc.) 

 Competențe în educație non-formală 

 2.CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ : 

 Cerere de înscriere – ANEXA 1 

 CV în format Europass/european, semnat de candidat (formular tip); 

 Scrisoare de intentie din care să reiasă modul în care stagiul de formare 



 
răspunde nevoii de dezvoltare personală a candidatului, modalitatea în care îşi 
propune să utilizeze în instituţie competenţele dobândite în urma participării  

la activitatea de învăţare/ predare/ formare.  

 Copie xerox după cartea de identitate; 

 Acord utilizare a detelor cu caracter personal / profesor – ANEXA  2 

 Formular de înregistrare a grupului țintă – ANEXA 3 

 Autoevaluare – criterii selecție în echipa de proiect – ANEXA 4 

Termen limită pentru depunerea dosarului: 15 Octombrie,  2019 
Rezultatele se vor afisa in data de 16 Octombrie, 2019 
Rezultatul selecţiei va fi ADMIS/RESPINS. 
 

 Toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii şi pot fi 
descărcate de pe site-ul şcolii de la adresa: liceultehnoloogiccbratianu.ro sau se pot 
găsi la coordonatorul proiectului. 

 Nerespectarea a cel puţin uneia dintre aceste menţiuni atrage declararea  
ineligibilităţii unei candidaturi și imposibilitatea de a mai participa la 
procesul de selecţie. 

 Selecţia se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, 
religie, dizabilităţi, categorie socială). 

 

DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI SE REGASESC ÎN ANEXELE DE MAI JOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://energeticproiecte.wordpress.com/


 
 

 

 

ANEXA 1 

  Cerere de înscriere 

Subsemnatul/a _____________________________________________ născut/a la 

data de____________ în localitatea ____________ având domiciliul în 

_____________________ str. ____________________________ nr .______, 

judeţ/sector ______________ posesor al B.I./C.I. seria nr.______ eliberat de 

___________________la data_____________ CNP _______________________ tel 

____________________ E-mail __________________________________ 

profesor/elev/ă în clasa _____ la LICEUL TEHNOLOGIC BRĂTIANU ,vă rog să-mi 

aprobați înscrierea la procesul de selecție pentru Proiectul de parteneriat strategic în 

domeniul școlar în cadrul programului ERASMUS+ “Natural and cultural heritage- 

tools for social inclusion”, 2019-1-RO01-KA229-063836. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătură profesor/elev/ă, Semnătura Părinte/tutore, Data completării cererii 

_________________ ________________________________________ 

  

Domnului Director al Liceului Tehnologic Bratianu 



 
 

 

ANEXA 2 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE/profesor 

Subsemnatul/a________________________________,CNP________________________dom

iciliat/ă în __________________ str. __________________________nr ______ 

ap______________telefon ___________________e-mail________________ ca beneficiar/ă al/a 

proiectului .....................................................................)am fost informat/ă privind obligativitatea 

de a furniza datele mele personale cu respectarea dispoziţiilor legale. 

Declar că sunt de acord ca datele mele  personale să fie utilizate în scopul proiectului sus-

menţionat. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a 

obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am 

furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în 

dosarul de candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete şi mă 

angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de 

candidatură depus (reînnoirea cărţilor de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de 

domiciliu etc.), să anunţ echipa de proiectului şi să aduc o copie a actelor doveditoare. 

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în 

conformitate cu prevederile legale. 

 

  

Data:____________                                                                                                          Semnătura_________

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXA 3 

FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ 

Formular individual de înregistrare 

1. Informaţii personale: 

  

I.1. Nume participant (nume şi prenume) 
____________________________________________ CNP 
______________________,adresa:_________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________Telefon:_________________________Email:______
___________________ 

I.2. Gen: □Masculin □Feminin 

I.3. Naţionalitate: română alta (specificaţi)_________________ 

I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi): ________________ , data naşterii 
____________________ 

I.5. Locul de reşedinţă: □ rural □ urban 

II. Nivelul de instruire (clasa): ______ diriginte 
______________________________________ 

  

  

Nume prenume       Semnătura 

______________________    _____________________ 

 

 



 
ANEXA 4 

  

 FIŞĂ DE AUTOEVALUARE și  EVALUARE 

(PROFESORI) 

 
Nr. 
crt. 

Criterii de selecție Nr. maxim de puncte Nr. 
Puncte 
obținute 
prin 
autoevalu
are 

Nr. 
Puncte 
acordate 
de 
comisia 
de 
evaluare 

Observații 

1. Contribuţii la scrierea sau 
traducerea proiectului 

5 puncte   Vă rugăm să 
exemplificați! 

2. Contribuţii la găsirea 
partenerilor 

5 puncte   Vă rugăm să 
exemplificați! 

3. Experientă în derularea altor proiecte 
europene (participarea la activităţi 
din cadrul altor proiecte europene) 
 

10 puncte 
(cate 2 
punctepentrufiecareproiect) 

  Titlul proiectului, 
rolul dvs. În proiect 

4. Experienţă în derularea şi 
implementarea de proiecte 
culturale, de mediu, alte 
proiecte organizaţionale-
maxim 5 proiecte. 

10 puncte 
(cate 2 
punctepentrufiecareproiect) 

  Titlul proiectului, 
rolul dvs. În proiect 
proiect 

5. Competenţede comunicare în limba 

engleză 

10 puncte 
4 punctenivelîncepător 
7 punctenivelmediu 
10 punctenivelavansat 

  (punctajele 
nu se 

cumulează) 

6. Competenţe şi abilităţi în 
utilizarea noilor tehnologii 
informaţionale şi de 
comunicaţie (redactare 
documente Word, Excel, Power 
Point, utilizarea interne 
tului, MS Publisher). 

5 puncte 
(cate 1 
punctpentrufiecarecompet
ență) 

   

7. Disponibilitate de timppentru a 
verificazilnicemailul, pagina de 
Facebook a proiectuluişipentru a 
răspunde prompt la 
solicitărileurgente 

5 puncte    

8. Disponibilitate de a participa la 
activităţile locale (timp şi 
implicare) 

5 puncte    

9. Disponibilitatea ş icapacitatea 
de a desfăşura activităţi non-
formale în 

10 puncte   Vă rugăm să 
exemplificați! 



 
 concordanţă cu obiectivele 

proiectului (timpul alocat pentru 
proiectarea, implementarea, 
evaluarea şi întocmirea 
portofoliului activităţii) - 
exemplificați cu minim două 
activităţi) 

    

10. Experienţă în diseminarea 
rezultatelor 

10 puncte   Vă rugăm să 
exemplificați! 

11. Disponibilitatea pentru întocmirea 
unor portofolii şi materiale de 
calitate în cadrul activităţilor 
derulate (spirit de analiză şi sinteză, 
coerenţă la nivel de conţinut a 
materialelor, etc) 

5 puncte    

12. Respectarea termenelor limită în 
activităţile educative de la nivelul 
şcolii 

10 puncte    

13. Deschidere pentru cunoaşterea şi 
înţelegerea alto rvalori, de a 
împărtăşi experienţe si bune practici 
la nivel naţional şi în cadrul 
reuniunilor transnaţionale 

5 puncte    

14. Posibilităţi de motivare a elevilor şi 
părinţilor de a lua parte la 
activităţile proiectului 

5 puncte    

 TOTAL 100 puncte    

 

NUME ŞIPRENUME:  

 

ÎN CAZUL ÎN CARE VEȚI FI SELECTAT PENTRU A FACE PARTE DIN ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI, 

DORIȚI SĂ BENEFICIAŢI DE O MOBILITATE? BIFAȚI RĂSPUNSULCORESPUNZĂTOR:  

DA   NU 

Notă: 

1) Pentru o eficientizare a evaluării, vă rugăm să completaţi direct în tabel, la rubrica deobservaţii. 

2) Sunteți de acord să aduceți documente justificative dacă vi sesolicită. 

3) La criteriile 8,11,12,14 se va ține cont și de disponibilitatea manifestată în proiectele anterioare/alte 
sarcini la nivelulșcolii. 

 
 
 
 

Data:_______                                                                                                Semnătura ________ 

  



 
 


