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 Nr.       din ………………………….. 
 

 

 

APEL 

CONCURS DE SELECŢIE CADRE DIDACTICE 

Proiect de acreditare Erasmus+,  

cod proiect 2022-1-RO01-KA121-SCH-000059314, 

 domeniul Educație școlară,  

derulat de Colegiul Economic ,,Octav Onicescu’’ Botoșani   

în perioada 01.06.2022 – 31.08.2023 

 

Proiectul de acreditare presupune participarea cadrelor didactice ale Colegiul Economic 

,,Octav Onicescu’’ Botoșani, pe parcursul a 5 ani, la cursuri de formare corespunzătoare obiectivelor 

strategice ale proiectului. 

 

Obiective strategice 

Obiectivul 1 - Dezvoltarea abilităților de utilizare a noilor tehnologii și metode inovatoare de 

predare-învățare-evaluare la 30 profesori pentru o perioada de 5 ani 

Obiectivul 2  - Elaborarea și implementarea unor tehnici eficiente de motivare a 500 elevi anual 

pentru reducerea absenteismului și abandonului școlar  

Obiectivul 3 - Formarea competenţelor necesare integrării eficiente a 7 elevi cu CES în fiecare an de 

proiect în grupul clasei și în activitatea școlară 

 

Selecția cadrelor didactice participante va fi realizată anual, pe parcursul derulării proiectului, 

în funcție de nevoile instituționale și personale ale celor implicați și de provocările de sistem.  

Procesul de selecţie se va desfăşura cu asigurarea respectării egalităţii de şansă a 

participanţilor, nondiscriminării, acceptării diversității și evitării conflictului de interese. 

 

Pentru primul an de acreditare, 2022-2023, proiectul presupune participarea a 10 cadre 

didactice ale colegiului la trei cursuri de formare, astfel:   

 

Nr. 

crt. 

Curs Locația Perioada Număr 

participanți 
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1.  Non formal for inclusion 

https://edu2grow.org/staff-

courses/non-formal-for-

inclusion/ 

 

Larnaca- Cipru 22-26 februarie 

2023 

4 

2.  Spice up formal education 
https://edu2grow.org/staff-
courses/spice-up-formal-
education/ 

 

St. Julian`s-Malta 07-15 mai  2023 2 

3.  Make technology your friend! 
https://edu2grow.org/staff-

courses/make-technology-your-

friend/ 

St. Julian`s-Malta 07-15 mai 2023 2 

 

 

Criterii de selecţie:  

- cadru didactic al colegiului; 
- cunoașterea obiectivelor strategice ale Proiectului de acreditare Erasmus+; 
- cunoașterea scopului, obiectivelor și tematicii cursului de formare din cadrul proiectului, la 

care dorește să participe; 
- competenţe de comunicare în limba engleză (minimum nivel A2); 
- angajamentul față de strategia Colegiul Economic ,,Octav Onicescu’’ Botoșani de 

europenizare pe termen lung, implicare în activitățile de mobilitate și de implementare ale 

proiectului pentru cel puțin doi ani; 
- motivația de a participa la activităţile de formare/dezvoltare profesională în plan european; 
- potenţialul de multiplicare a efectelor la nivel de beneficiari, instituţie, comunitate 

educațională/locală (modalităţile în care candidatul îşi propune să utilizeze la nivelul şcolii 

cunoştinţele însuşite şi competenţele formate/dezvoltate ca urmare a participării la curs), în 

vederea satisfacerii optime a nevoilor școlii vizate de Proiectul de acreditare; 
 

În vederea asigurării egalității de șansă, procesul de selecție va avea în vedere ca: 

 

a. în fiecare an de acreditare, la cursurile de formare, să participe cel puțin două cadre 

didactice care nu au mai urmat, în anii școlari anteriori, cursuri de formare în cadrul 

proiectelor Erasmus+ ale Colegiul Economic ,,Octav Onicescu’’ Botoșani; 
b. în fiecare an de acreditare, cadrele didactice participante la fiecare curs de formare să 

reprezinte cel puțin 3 discipline diferite. 
 

https://edu2grow.org/staff-courses/non-formal-for-inclusion/
https://edu2grow.org/staff-courses/non-formal-for-inclusion/
https://edu2grow.org/staff-courses/non-formal-for-inclusion/
https://edu2grow.org/staff-courses/spice-up-formal-education/
https://edu2grow.org/staff-courses/spice-up-formal-education/
https://edu2grow.org/staff-courses/spice-up-formal-education/
https://edu2grow.org/staff-courses/make-technology-your-friend/
https://edu2grow.org/staff-courses/make-technology-your-friend/
https://edu2grow.org/staff-courses/make-technology-your-friend/
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Concursul de selecție presupune evaluarea dosarelor de candidatură. Ierarhizarea candidaților 

se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. Nu există limită de punctaj.  

Notă: Dacă numărul de cereri înregistrate depășește numărul de locuri disponibile pentru 

fiecare curs și/sau se obțin punctaje identice, prioritate va avea cadrul didactic care a obţinut 

punctajul cel mai mare, la scrisoarea de intenție. 

 

Conţinutul dosarului de candidatură: 

1. OPIS dosar 

2. Cerere de înscriere ( ANEXA 1) 

3. Copie CI 

4. CV în format Europass, în limba engleză (semnat de candidat pe fiecare pagină), conținând 

anexe cu documente relevante pentru tema cursului vizat. 

5. Pașaport lingvistic 

6. Scrisoare de intenție (ANEXA 2), din care să reiasă modul în care participarea la cursul de 

formare respectiv răspunde nevoilor de formare profesională şi personală ale candidatului şi 

modalităţile în care acesta îşi propune să utilizeze la nivelul şcolii cunoştinţele însuşite şi 

competenţele formate/dezvoltate ca urmare a participării la curs 

7. Angajament de disponibilitate (ANEXA 3) 

8. Acord GDPR (ANEXA 4) 

 

Toate documentele vor fi depuse la secretariatul școlii. 

Absenţa unei componente sau neîncadrarea în calendarul selecţiei duce la respingerea 

candidaturii. 

 

Calendarul concursului de selecţie: 

 

1. Afişarea apelului cu privire la concursul de selecţie: 3 noiembrie2022 

2. Depunerea dosarului de candidatură: 17 – 18 noiembrie 2022 

3. Evaluarea dosarelor: 21 noiembrie 2022 

4. Afișarea rezultatelor evaluării: 22 noiembrie 2022,, ora 12 

5. Depunerea contestațiilor: 22 noiembrie 2022,, interval orar 12-16 

6. Rezolvarea contestațiilor: 23 noiembrie 2022 

7. Afișarea rezultatelor finale: 23 noiembrie 2022,ora 16 

 

Informații suplimentare pot fi solicitate doamnei profesoare Sandu Liliana Cristina (telefon 

0747011138). 
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ANEXA 1 

 

 

Cerere de înscriere - Concurs de selecție 

Proiect de acreditare Erasmus+ -  domeniul Educație școlară 

cod proiect 2022-1-RO01-KA121-SCH-000059314 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata…………….…………………………………………………..……, 

cadru didactic la Colegiul Economic ,,Octav Onicescu’’ Botoșani, disciplina…………………, vă rog 

să aprobați înscrierea la concursul de selecție în vederea participării la cursul de 

formare…………………………………………………………………………………….……………

desfășurat în perioada......................................................în...................................................................... 

  

 

Data,                                        Semnătura, 
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ANEXA 2 

 
SCRISOARE DE INTENȚIE 

Stimate domnule/Stimată doamnă, 

 

Adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la selecția membrilor 

grupului ţintă al Proiectului de acreditare Erasmus+ 2022-1-RO01-KA121-SCH-000059314. 

Având în vedere abilitățile mele, doresc să fac parte din grupul țintă. Consider că implicarea în acest 

proiect îmi va permite să………………………………………………………………………………………….. 

…………….............................................................................................................................................................. 

…………….............................................................................................................................................................. 

……………..............................................................................................................................................................

…………….............................................................................................................................................................. 

Sunt o persoană (daţi exemple de calităţi personale și descrieți modul în care acestea vă ajută să vă 

implicați în proiect)……………………………………………………………………………………………….. 

…………….............................................................................................................................................................. 

…………….............................................................................................................................................................. 

……………..............................................................................................................................................................

……………....................................................................................................................... 

Motivația participării mele la proiect 

..……………………………………………………………….……………………...............................................

...............................................................................................................……………...............................................

...............................................................................................................……………...............................................

...............................................................................................................……………...............................................

............................................................................................................... 

Dacă veţi considera motivaţia şi calităţile mele corespunzătoare pentru a face parte din grupul țintă al 

Proiectului de acreditare Erasmus+, vă rog să mă contactaţi pentru detalii la adresa de e-

mail:……………................................................ sau la telefon………...…................................................………  

Nume şi prenume: 

                                                                          

 

  Vă mulţumesc, 

 

Data:                                                                                                                                         Semnătura:  
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ANEXA 3 

 

Angajament de disponibilitate  

 

 

Subsemnatul/Subsemnata…………………….…………………………………………., cadru 

didactic  la Colegiul Colegiul Economic ,,Octav Onicescu’’ Botoșani, 

disciplina………….……..……………, în cazul în care voi fi selectat (ă) să particip la cursul de 

formare ………….……………………..……………., din cadrul Proiectului de acreditare Erasmus+, 

domeniul Educație școlară, cod proiect 2022-1-RO01-KA121-SCH-000059314, derulat de Colegiul 

Colegiul Economic ,,Octav Onicescu’’ Botoșani,  în perioada 01.06.2022 – 31.08.2023, mă angajez 

să particip la activitățile de pregătire a mobilității, să mă implic în activitățile de implementare a 

proiectului pentru o perioadă de cel puțin doi ani, să realizez/sprijin diseminarea rezultatelor 

proiectului, atât în școală, cât și în comunitate și să întocmesc documentele solicitate de către echipa 

de management a proiectului. 

 

 

Data,                                 Semnătura, 
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ANEXA 4 

 

 

DECLARAȚIE 

 

            Subsemnatul/a………………......……………………………...............….……………………, 

posesor al BI/CI seria …….…, nr. ……………………… eliberat 

de……………….…………………………., la data de …….………………, având CNP* 

…………………………………………….............., tel. ………………………………………………, 

declar că sunt de acord ca datele mele personale și materialele rezultate în urma activităţilor 

(fotografii, filmări video, etc.) să fie utilizate în vederea realizării obiectivelor proiectului, atât în 

mediul online, cât şi în presa locală. 

 

Garantez că datele furnizate sunt actuale și corecte și mă angajez ca, în eventualitatea că vor 

surveni modificări ale datelor personale (reînnoire BI/CI, schimbarea numelui, a domiciliului), să 

anunț echipa de management a proiectului și să pun la dispoziția acesteia copii ale documentelor 

respective. 

 

 

Data,                                Semnătura, 

 

 


