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Apel de selecție  

Profesori învățământ tehnologic și persoane implicate în organizarea învățământului 

tehnologic la mobilitățile de job shadowing si cursuri de formare din cadrul proiectului 

de Acreditare Erasmus+  

Apelul 2022-2023 

2022-1-RO01-KA121-VET-000054836 

 

Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamt organizează concursul de selecție în 

vederea alcătuirii grupului-țintă de participanți la mobilitățile de job shadowing si cursuri de 

formare, prin proiectul Erasmus+ 2022-1-RO01-KA121-VET-000054836 

Proiectul oferă următoarele mobilități: 

1. Job Shadowing pentru 4 persoane implicată în activitățile de formare profesională 

din învățământul tehnologic (an școlar 2022-2023).  

2. Cursuri de formare pentru 5 persoane implicate în activitățile de formare 

profesională în învățământul tehnologic (an școlar 2022-2023). 

Persoanele eligibile pentru participarea la mobilitatea Erasmus+ sunt: cadrele didactice 

învățământ VET, responsabili de practică de specialitate, responsabili comisii/arii curriculare 

și de realizare parteneriate pentru învățare, diriginți învățământ tehnologic, director, maiștri-

instructori, consilieri educativi, consilier psihopedagogic, personal didactic auxiliar implicat în 

activitățile realizate în învățământul tehnologic. 

Scopul mobilității de formare: îmbunătățirea și actualizarea continuă a competențelor 

de specialitate, modernizarea conținuturilor din acordurile de practică, identificarea unor 

modele de bune practici în realizarea practicii de specialitate și aplicarea acestora în activitatea 

curentă. 

Rezultate așteptate: acorduri de practică actualizate, proceduri modernizate de 

comunicare cu tutorii din firmele de practică, actualizarea jurnalelor de practică, set de măsuri 

de comunicare și analiză a activității stagiarilor din timpul realizării stagiilor de practică. 

 

Activitățile de mobilitate propuse: 

1. Activitatea de job shadowing, cu o durată de 5 zile de activitate la agenți economici de 

profil. Mobilitatea se va desfășura în perioada Martie-Iunie 2023.  

Locație de mobilitate - Antalya, Turcia / Braga, Portugalia / Mallorca, Spania (locația va fi 

stabilită după confirmarea partenerilor) 

Locuri disponibile 4 
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2. Curs de formare Viena, Austria/ Mallorca, Spania, cu o durată de 7 zile de activitate. 

Tematica cursului – Dezvoltarea competentelor de digitalizare a instituțiilor de 

învățământ cu specializare VET. Mobilitatea se va desfășura în perioada februarie - 

iunie 2023. 

Locuri disponibile – 3 

 

3. Curs de formare Praga, R. Ceha, cu o durată de 5 zile de activitate. Tematica cursului - 

Dezvoltarea competențelor de educație incluzivă în instituțiile de învățământ cu 

specializare VET. Mobilitatea se va desfășura în perioada februarie - iunie 2023. 

Locuri disponibile - 2 

 

NB – perioadele, locațiile și nr. de participanți pot fi schimbate la solicitarea organizațiilor de 

formare. Schimbările vor fi anunțate în timp util beneficiarilor. 

 

Conținutul dosarului de înscriere: 

1. Cerere de înscriere tip și Acord de utilizare a datelor și imaginii personale (formular 

disponibil la secretariatul școlii și pe site-ul scolii si de proiect); 

2. Scrisoare de intenție în format Europass; 

3. Rezultat testare lingvistică lb. engleză (print screen de ecran/copie rezultat primit pe 

email) min B1; 

4. Curriculum Vitae Europass https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cl/compose; 

5. Completarea formularului de candidatură disponibil la  

https://forms.office.com/e/HM2V0TGLnR  

 

Dosarele se încarcă pe platforma de selecție și se depun la secretariatul Colegiul Tehnic de 

Transporturi Piatra Neamt. 

 

Termenul limită de depunere a dosarelor: 13.01.2023 

 

Condiții de participare: 

- Activitate relevantă în aria învățământului tehnologic VET 

- Disponibilitate de implicare în realizarea activităților de mobilitate, diseminare și 

implementare competențe dobândite în activitatea curentă; 

- Participarea la activitățile de diseminare realizate în școală; 
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- Deținerea documentelor de identitate necesare călătoriilor externe (CI, Pașaport – pentru 

deplasarea în Turcia, Card European de Sănătate, emis de CAS) 

 

Criterii și probe de selecție: 

Procesul de selecție va consta în următoarele probe: 

1. Analiza tehnică a dosarului de candidatură – Admis/Respins 

2. Analiza calitativă a dosarului de candidatură 

 

1) Testare lingvistică limba engleză 

- va consta într-o probă prin intermediul platforme de testare a competentelor lingvistice 

http://www.examenglish.com/leveltest/  

- va reprezenta 25% din punctajul total. 

2) Analiză CV 

- va consta în notarea experienței în domeniul VET 

- va reprezenta 25% din punctajul total. 

3) Analiză scrisoare de intenție 

- va consta în notarea activităților din domeniul VET propuse de candidat după întoarcerea din 

mobilitate.  

- va reprezenta 50% din punctajul total. 

 

 

Criterii departajare în cazul punctajelor egale: punctajul la Analiza scrisorii de intenție. 

Selecția se va face în limita locurilor disponibile, în ordinea descrescătoare a punctajelor - 

admis/rezervă/respins; 

Evaluarea calitativă va fi realizată de 2 evaluatori externi. 

 

Locuri disponibilele:  

5 pentru cursuri de formare 

4 pentru job shadowing 

 

Punctaj maxim posibil: 100p 

 

 

Director,                                12.12.2022 

Prof. Mihăeș Daniela 
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