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ANUNŢ
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a profesorilor participanți

la cursul de formare Skills 4 Future ,

În urma încheierii parteneriatului cu Asociația Centrul de Educație, Formare Profesională și

Sindicală USLIP Iași în cadrul proiectului Erasmus+ Skills 4 Future nr. 2022-1-RO01-KA210-VET-
000084729 , cu titlul Skills 4 Future, realizat în parteneriat cu Chambre de Métiers et de l'Artisanat
des Pays de la Loire France, Școala Profesională Mogoșești va organiza concurs de selecţie pentru un 
număr de 2 formatori, profesori titulari care sunt motivați și iși manifestă dorința participării la activitatea 
de formare - "Skills 4 Future".

Activitatea
de

formare

Furnizorul de formare Locul 
desfășurării
/ perioada

Nr. Cadre
participante

Grup țintă

“Skills 4
Future”

Asociația Centrul de
Educație, Formare
Profesională și 
Sindicală
USLIP Iași în 
parteneriat
cu Chambre de Métiers
et
de l'Artisanat des Pays 
de
la Loire France

Iași 1 - competențe
digitale

Cadre didactice interesate în
dezvoltarea continuă
personală și profesională,
precum și a capacității de
aproiecta predarea în
funcție de stilurile de
învățare ale elevilor
utilizând gândirea creativă
și instrumente TIC.

Franța 1 -
antreprenoriat

Cursul de formare continuă se derulează conform tabelului de mai jos:
Selecţia participanţilor se va desfăşura în conformitate cu stipulările din Condiţiile Generale ale contractului 
încheiat între ASOCIAȚIA CENTRUL DE EDUCAȚIE, FORMARE PROFESIONALĂ
ȘI SINDICALĂ, IAȘI şi ȘCOALA PROFESIONALĂ MOGOȘEȘTI.



DERULAREA CONCURSULUI DE SELECȚIE:
Procesul de selecţie se va derula conform graficului:

30.11.2022 Publicarea apelului de candidatură
01.12-06.12.2022 Depunerea dosarelor de candidatură
07.12-08.12.2022 Evaluarea dosarelor de candidatură
09.12.2022 Ora 10.00 Afişarea rezultatelor
09.12.2022 Ora 12.00-13.00 Primirea contestaţiilor
09.12.2022, Ora 13.00-16.00 Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale

DETALII DESPRE CONCURS
Pentru selecția participanților a fost numită Comisia de selecție a participanților prin decizie internă și
elaborată procedura de selecție (Anexa 1)
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Procedura de selecţie a participanţilor la Erasmus+ Skills 4 Future în cadrul proiectului
nr. 2022-1-RO01-KA210-VET-000084729 , cu titlul SKILLS 4 FUTURE

Proiect finanţat prin Programul Erasmus+
Acţiunea cheie: Implementarea activităților in cadrul proiectului Erasmus+ Skills 4 Future,

Nr. 2022-1-RO01-KA210-VET-000084729 în parteneriat cu Chambre de Métiers et de l'Artisanat des
Pays de la Loire France.

Responsabili: Membrii comisiei de selecţie a participanţilor la formare

Procedura:
Pasul 1 Stabilirea prin decizie internă a comisiei de selecţie a participanţilor;
Pasul 2. Elaborarea criteriilor de departajare a cadrelor didactice care vor participa la proiect.

Procesul de selecţie trebuie să fie echitabil, transparent, coerent şi documentat, iar profilul
participanţilor trebuie să corespundă criteriilor de eligibilitate stabilite în aplicaţia de proiect şi ghidul
Erasmus +;

Pasul 3 Popularizarea şi apelul de selecţie organizat în termen util;
Pasul 4 Depunerea dosarului de candidatură;
Pasul 5. Selecţia candidaţilor (evaluare dosare) prin evaluarea şi stabilirea listelor de beneficiari, pentru 
fiecare activitate de formare în parte, cu respectarea termenului stabilit în calendarul proiectului.
În cazuri de forţă majoră, un beneficiar aflat în situaţia de a nu putea participa la activităţi, va fi înlocuit
cu una dintre rezerve, în ordinea de pe listă;

Pasul 6 Afişarea rezultatelor;



Pasul 7 Încheierea unui contractului tripartit de formare (anexa IV) şi a contractului financiar cu profesorii 
selectaţi să participe la activitățile de formare ale proiectului.

Scopul procedurii:
Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a persoanelor aparţinând grupului ţintă în cadrul 
proiectului nr. 2022-1-RO01-KA210-VET-000084729 , cu titlul SKILLS 4 FUTURE . Vor fi selectaţi 
profesori care vor participa activ la programul de formare profesională în:
- Iași, în perioada februarie 2023;
- Franța, în perioada martie 2023.

Descrierea procedurii:
Concursul de selecţie se organizează în conformitate cu prevederile:
- Contractului de parteneriat, încheiat între Asociația Centrul de Educație, Formare Profesională și Sindicală
USLIP Iași şi Școala Profesională de Industrie Alimentară Țibana, în calitate de coordonator și beneficiar al 
proiectului;

Prin respectarea procedurii de selecţie,vor fi selectaţi:
- 2 profesori pentru cele 2 cursuri de formare + 2 rezerve, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

 Criterii de selecţie ale candidaţilor:
- Profesori titulari ai Școlii Profesionale Mogoșești;
- Competențe de lucru cu calculatorul și mijloacele digitale și de utilizare a internetului, atestate, certificate 
de formator;
- Competențe de comunicare în limba engleză, minim nivel A2;
- Interes pentru integrarea unor metode inovative de predare-învățare în activitatea didactică;
- Disponibilitate pentru pregătire lingvistică, tematică și culturală în vederea participării la curs;
- Capacitate de relaționare/comunicare interpersonală și instituțională;
- Implicare în realizarea activităților și a produselor finale prevăzute în proiect;
- Competenţe de diseminare la nivel instituţional, local şi naţional.

 Obligațiile participanților la cursuri:
- Parcurgerea unui program de pregătire lingvistică (limba engleză) de 15-20 ore;
- Informare cu privire la țara gazdă (cultură, tradiții, informații geografice);
- Activități de pregătire de specialitate: studierea tematicii cursului, documentare, exerciții,
comunicare cu formatorii - în funcție de cerințe, timp de 1–2 luni înainte de curs;

- Participarea la toate activitățile cursului și completarea chestionarelor de evaluare a activităților;
- Prezentarea aspectelor esențiale ale cursului în cadrul Consiliului profesoral, prin elaborarea de pliante, 
prezentare în PowerPoint, etc.;
- Prezentarea cursului în cadrul activității cercului metodic zonal/județean;
- să aibă experienţă în domeniul proiectelor europene (participanţi la elaborarea şi implementarea de proiecte 
europene sau beneficiari ai programelor de formare continuă LLP şi/sau Erasmus+ (certificat Europass 
Mobility);

- depunerea la secretariatul şcolii a dosarului de candidatură care va cuprinde documentele menţionate mai 
jos.

 Conţinutul dosarului de candidatură:
- cerere de participare la selecţie;
- scrisoare de intenţie;
- CV în format european semnat şi datat;
- Atestate care să certifice competenţele în domeniul pedagogic, competenţele informatice şi competenţele de
comunicare într-o limbă străină, dertificat de formator.



Notă: Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentată mai sus, într-
un dosar din PVC cu şină. Orice informatie eronată va duce la eliminarea automată a candidatului. În lipsa 
unui certificat de competenţe lingvistice de bază în utilizarea limbii engleze,candidații vor susține în prezența
comisiei, un test online pe site-ul http://www.examenglish.com .
La finalul testului, se va afișa nivelul candidatului, conform Cadrului European Comun de Referință pentru 
Limbi Străine.
 Etapele procesului de selecție:
- Publicarea/anunţul selecţiei;
- Înscrierea candidaţilor;
- Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor depuse;
- Desfăşurarea concursului de selecţie;
- Afişarea rezultatelor;
- Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii;
- Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi.

 Calendarul concursului de selecţie:

30.11.2022 Publicarea apelului de candidatură
01.12-06.12.2022 Depunerea dosarelor de candidatură
07.12-08.12.2022 Evaluarea dosarelor de candidatură
09.12.2022 Ora 10.00 Afişarea rezultatelor
09.12.2022 Ora 12.00-13.00 Primirea contestaţiilor
09.12.2022, Ora 13.00-16.00 Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale

 Criteriile specifice de selectie şi indicatori de evaluare:
Dosarul de candidatură trebuie să conțină:
- Cerere-tip de înscriere la concursul de selecție (Anexa 1.1);
- CV Europass și declarație pe propria răspundere cu privire la veridicitatea datelor din CV;
- Scrisoarea de intenţie în care îşi vor exprima motivaţia participării la acest proiect, din care să
reiasă şi disponibilitatea de a contribui la pregătirea altor colegi prin diferite activităţi de formare;
- Copie după certificate formare;
- Document care să ateste cunoașterea limbii engleze pentru nivel B1 (minim) ;
- Certificate care să ateste implicarea/coordonarea în/de proiecte şcolare la nivel naţional sau european.
Dosarele incomplete și cele depuse după termenul limită nu vor intra în etapa de evaluare, iar candidatul va fi
declarat respins.
Documentele vor fi organizate în ordinea criteriilor enumerate în fișa de (auto)evaluare.

 Stabilirea comisiei de selecţie / a comisiei de rezolvare a contestaţiilor
Comisia de selecţie se va constitui prin decizie, fiind formată din 3 persoane:

 Preşedinte – director/ responsabil proiecte europene/responsabil formare/membru CA;
- 2 membri (dintre care unul va îndeplini şi atribuţii de secretar) – 1 profesor de specialitate și 1profesor de 
limba engleză.
Comisia de rezolvare a contestaţiilor va fi numită doar în cazul în care se vor înregistra contestaţii.

 Atribuţiile comisiei de selecţie
Comisia va avea următoarele sarcini:

-preluarea de la coordonatorul proiectului și de la directorul școlii a dosarelor înregistrate;
- stabilirea grilelor finale de evaluare;
- evaluarea dosarelor de candidatură;
- stabilirea punctajului final/a rezultatelor finale;



- comunicarea rezultatelor finale – anunţarea candidaţilor cu privire la rezultatul selecţiei;
- transmiterea rezultatelor selecţiei către echipa de gestiune a proiectului.

 Atribuţiile comisiei de rezolvare a contestaţiilor:
- soluţionarea contestaţiilor depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor;
- anunţarea persoanelor care au depus contestaţie cu privire la rezultatul reevaluării;
- transmiterea rezultatelor contestaţiilor către echipa de gestiune a proiectului.

 Contestaţii:
Contestaţiile vor fi analizate de o comisie numită de managerul proiectului care va fi formată din alte 
persoane decât cele care au participat la evaluarea iniţială. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiei este 
definitivă.

 Cerinţe pentru participanţi ( în timpul şi după finalizarea proiectului):
- respectarea programului de lucru, în cadrul activităților de formare, precum şi a solicitărilor echipei de 
gestiune a proiectului;
- implicarea activă în activităţile de diseminare şi valorizare prevăzute în proiect în conformitate cu planului 
de diseminare şi valorizare a experienţei dobândite în cadrul proiectului.

Anexa 1.1

Cerere înscriere concurs selecţie

Programul Erasmus + Skills 4 Future , proiectul nr. 2022-1-RO01-
KA210-VET-000084729 , cu titlul SKILLS 4 FUTURE

Subsemnatul/a……………. , cadru didactic titular la Şcoala Profesională Mogoșești, specializarea , doresc să
particip la concursul de selecţie în vederea participării la cursul de formare "Skills 4 future" în cadrul 
proiectului nr. 2022-1-RO01-KA210-VET- 000084729 , cu titlul SKILLS 4 FUTURE.

Anexez în dosar următoarele documente organizate în ordinea criteriilor enumerate în fișa de evaluare:
- Cerere-tip de înscriere la concursul de selecție;
- C.V. Europass și declarație pe propria răspundere cu privire la veridicitatea datelor din C.V.;
- Scrisoarea de intenţie;
- Certificate care să ateste implicarea/coordonarea în/de proiecte şcolare la nivel naţional sau european;
- Copie după certificate formare;
- Documente care să ateste cunoașterea limbii engleze pentru nivel B1 (minim) SAU cerere de testare a 
nivelului de cunoaștere a limbii engleze;
- Declarație de prelucrare a datelor personale;

Data,                                                                                                                               Semnătura,

DECLARAŢIE PRELUCRARE DATE PERSONALE

Subsemnatul/a (nume, prenume).................................................................................. ......., domiciliat(ă) în
localitatea …………….………............……..…, judeţul….…………………, 
strada..............................................,
posesor al CI seria…..……, numărul…………,eliberată de ……………..., la data de............................... , 
CNP
………………….......…......…..., îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu 
caracter personal de către Ministerul Educaţiei, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu 
modificările şi completările ulterioare, în cadrul Proiectului Erasmus+ nr. 2022-1-RO01-KA210-VET-



000084729, cu titlul SKILLS 4 FUTURE.

De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor fotografiilor în care figurez eu,
fotografii care au fost realizate în cadrul proiectului nr. 2022-1-RO01-KA210-VET-000084729, cu titlul 
SKILLS 4 FUTURE, în activităţi de diseminare, produse finale, articole de presă, site-ul proiectului, albume 
de proiect, și alte activităţi aferente parteneriatului.

Data:                                                                                                                         Semnătura:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in
Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de Implementare a Proiectelor 
Erasmus+), în scopul implementării activităţilor specifice proiectului nr. 2022-1-RO01-KA210-VET-
000084729, cu titlul SKILLS 4 FUTURE.


