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     Anexa 14 

ANUNȚ 

Privind selecția participanților PROFESORI în cadrul Programului ERASMUS+,  

Acțiunea Cheie 1 - Formare profesională (VET), Contract numărul 2021-1-RO01-KA121-VET-

000010070 

Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi în calitate de beneficiar al proiectului cu 

contractul numărul 2021-1-RO01-KA121-VET-000010070, Actiunea cheie 1 –VET 

organizeaza CONCURS pentru SELECTIA profesorului din grupul țintă al proiectului menționat 

mai sus. 

CRITERII DE ELIGIBILITATE A CANDIDAŢILOR PROFESORI: 

• sunt profesori de informatică la Colegiul Național ”Grigore Ghica” Dorohoi și au în încadrare 

ore de informatică (disciplină VET) la clasele cu specializarea matematică-informatică (clase  

cu elevi atestați profesional la final de ciclu); 

• au cunoștințe de limba engleză minimum A2, conform Cadrului European Comun de 

Referință 

• au dosar complet. 

  Depunerea dosarelor de candidatură  se va face la secretariatul Colegiului Național Grigore Ghica 

conform calendarului din Anexa 5. 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ: 

Documente obligatorii:  

• Opis  

• Copie după actul de identitate al candidatului; 

• Cerere tip de înscriere (Anexa 6)  

• Declarație de prelucrare date personale (Anexa 4) 

• Scrisoare de intenție care să conţină motivarea dorinţei de participare, obiectivele de formare 

urmărite și rezultatele așteptate, modul în care se vor multiplica și împărtăși rezultatele 

proiectului, diseminare;  

• CV Europass semnat pe fiecare pagină și însoțit de copii ale documentelor justificative 

conform criteriilor de evaluare 

• Pașaport lingvistic Europass; 

Modalitatea  DE EVALUARE: 

Nr. crt. Proba de evaluare Punctaj 

maxim 

1.  CV Europass însoțit de copii ale documentelor 

justificative cu privire la: 

-activități de formare continuă (cursuri acreditate ME, 

alte cursuri,  conferințe, ateliere de lucru relevante pentru 

domeniul informatică, etc.)  

-implicarea in proiecte internaționale: eTwinning, 

Erasmus, etc.  

 

 

 

50 puncte 
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-coordonare/participare la proiecte nationale, judetene si 

locale  

 (Se vor lua în considerare activitățile din ultimii 3 ani) 

(3X15p + 5p respectare format Europass) 

2.  Scrisoare de intenție care să conţină:  

-motivarea dorinţei de participare,  

-obiectivele de formare urmărite, 

-rezultatele așteptate precum și  

-modul în care se vor multiplica și împărtăși rezultatele 

proiectului, diseminare;  (4X5p) 

(o pagina A4, Arial, spațierea dintre rânduri 1.5, aliniat 

stânga-dreapta) 

 

 

 

20 puncte 

3.  Testarea abilităților lingvistice                                  

Proba orală - limba engleză  

Timp de lucru: 10 min 

Se vor evalua competențele lingvistice de comunicare in 

limba engleză prin adresare de întrebări in legătură cu: 

motivația participării, hobby-uri și interese personale sau 

legate de domeniul informatic, activități culturale, 

experiențe relevante.  

 

 

 

 

30 puncte 

 

 

 Menţiuni suplimentare 

Înscrierea candidaţilor se face o singura dată, dosarul se depune și înregistrează la secretariat 

și rămâne la unitatea școlară. SE VA UTILIZA DOSAR CU ȘINĂ FĂRĂ FOLII DE PLASTIC. 

Dosarele incomplete din punct de vedere al documentelor sau neconforme determina excluderea 

candidatului din concurs. 

Selecţia se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, 

dizabilităţi, categorie socială şi orice alt criteriu). Selecția se va efectua după verificarea întrunirii 

tuturor  criteriilor de eligibilitate. Se va selecta un profesor de informatică și eventual, rezerve.  

Întrebarile legate de proiect si program se pot transmite la adresa de email:  

grigore_ghicavv@yahoo.com.  
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Anexa 5 

2021-1-RO01-KA121-VET-000010070 

 

Activitate Data / ora 

Informarea profesorilor 08.03.2022 

Depunerea dosarelor candidaţilor la secretariatul unității 

școlare 

09.03.2022   ora 11-16 

10.03.2022   ora 11-16 

11.03.2022 - ora 8 - 12 

Verificarea  dosarelor  de candidatură, stabilirea candidaților 

eligibili 

Afișare candidați eligibili 

 

11.03.2022 

Testarea lingvistică - Interviu  limba engleză 14.03.2022 - cf. 

programării 

Centralizarea   datelor,   completarea   Fișei   de   evaluare a 

candidaților, calcularea punctajului, ierarhizarea candidaților 

15.03.2022 

Afişarea candidaţilor admişi în urma procesului de selecţie, 

care dobândesc statutul de participant la proiectul de mobilitate 

ERASMUS + 

16.03.2022 - până la ora 

12.00 

Depunerea contestațiilor 16.03.2022 - intervalul 

orar  12.00 - 16.00 

Soluționarea contestațiilor 17.03.2022 

Afișarea rezultate finale 17.03.2022 - până la ora 

16.00. 

 

 

CALENDARUL procesului de SELECŢIE a PROFESORILOR de informatică participanti la 

activitatea de job shadowing in cadrul  Programului ERASMUS+, 

Acțiunea Cheie 1 - Formare profesională (VET), Contract numărul 
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