
VET – ANUNȚ SELECȚIA MEMBRILOR 

ECHIPEI DE IMPLEMENTARE 

A PROIECTULUI ERASMUS+ „ The Classes on The Moon” –Proiect de 

Formare profesionala KA220 – VET learner and staff mobility -nr de referinta  

 2021-1-RO01-KA220-VET-000028172  

În perioada 28-02-2022 -27-02- 2024 (24 luni), la Liceul Sanitar “Antim Ivireanu” Rm.Vâlcea, 

se va derula proiectul Erasmus+ cu titlul : „The Classes on The Moon” –proiect de formare 

profesionala KA220 – VET learner and staff mobility, nr de referinta 2021-1-RO01-KA220-VET-

000028172, aprobat pentru finanţare în cadrul rundei 2021, în parteneriat cu: 

1-IES LA SENIA(SPANIA)– o firma care desfășoară design grafic, design web, marketing, economie, 

rețele sociale, IT și servicii de calcul. 

 2-AEVA - ASSOCIACAO PARA A EDUCACAO E VALORIZACAO DA REGIAO DE AVEIRO(PORTUGALIA)-o 

companie de consultantă IT hardware, software, programare web, implementare și management baze 

de date, design și grafica web. 

3 –Istituto di Istruzione Superiore Lucrezia della Valle(ITALIA)– o grădiniță înființată în 2008, care oferă o 

formare educațională personalizată și cu eficiență ridicată pentru copiii de la 0 – 6 ani, perioadă cheie 

pentru dezvoltarea emoțională. 

4 - SMB-2001-VARNA(BULGARIA) 

5- Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(TURCIA) 

În vederea derulării activităților, se va realiza selecția membrilor echipei de implementare a 

proiectului (profesori). Întregul proces de înscriere se va realiza fizic și este descris mai jos. Toate 

anexele necesare pentru înscriere vor fi la secretariatul scolii. 

 SELECTIE CADRE DIDACTICE 

   Dosarele de candidatură pentru PROFESORI vor fi depuse fizic, la secretariatul școlii. 

   CONDIŢII DE ELIGIBILITATE (CADRE DIDACTICE): 

 Participantul trebuie să fie încadrat în calitate de cadru didactic titular,  și trebuie să le predea 

elevilor din ciclul gimnazial și liceal,  la Liceul Sanitar “ANTIM IVIREANU” Râmnicu 

Vâlcea(au prioritate profesorii care s-au implicat în scrierea și depunerea aplicației de 

candidatură, în grupul țintă încadrându-se profesorii care au desfășurat  activități curriculare 
și extracurriculare relevante pentru tematica proiectului); 

 Să dețină competenţe lingvistice – limba engleză (interviu – în cazul unei mobilități); 



 Să demonstreze implicarea activă în viața scolii in ultimii trei ani și disponibilitatea de a lucra 

peste program sau în zilele de weekened,  in scopul participării la activitățile locale ale 

parteneriatului( activități cu elevii, evaluare, diseminare, realizarea de produse finale, etc.) 

 Să dețină experiență în derularea de proiecte  (implementare,evaluare,diseminare/valorizare) ; 

(o prioritate o constituie experiența in derularea proiectelor VET)  

 Să dețină competențe de utilizare TIC;  

 Să aibă disponibilitate de lucru în echipă; 
 Dosarul de candidatură va fi complet, corect întocmit si depus la termen. 

Echipa poate fi formată din maximum 12 profesori + echipa de management(coordonator 

proiect, director, contabil) 

Observație: se pot înscrie în proiect și profesori, eligibili cu tematica proiectului, care își asumă toate 

responsabilitățile stabilite în aplicația de proiect de către coordonatorul întregului parteneriat, dar 

care nu solicită efectuarea de mobilități. 

Aceștia  vor depune 2 documente la dosar: 

a. -1 document pdf care conține: copie CI, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 5 

b. -CV-ul ; 

CONDIŢII DE SELECTIE (CADRE DIDACTICE): 

Experiență în derularea de proiecte europene (scrierea/participarea la activități din 
cadrul altor proiecte Erasmus/Socrates/Comenius sau eTwinning)-10 p;  

 Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii (argumentată în 
scrisoarea de motivație)- 20p; 

  Implicarea activă în viața școlii în ultimii doi ani și disponibilitatea de a lucra peste 
program în scopul participării la activităţile locale ale parteneriatului-15p; 

 Competenţe de comunicare în limba engleză (scurtă descriere proprie în limba engleză, 
maxim 200 de cuvinte)-15p; 

 Implicarea in activitati de voluntariat sau activitati extracurriculare; -10p; 

 Competențe digitale si de programare-realizarea unei prezentari Power Point despre 
educatia STEM, -15p;  

 Implicare in scrierea continutului proiectului cu nr. de referinţă 2021-1-RO01-KA220-

VET-000028172.-15 p 

  Depunerea dosarului de candidatură – (documentele precizate in cererea de înscriere 
într-un singur dosar, cu numele imprimat pe acesta) 

ATENȚIE!!! – Veți depune 4 materiale in la dosar: 

a. -1 document pdf care conține: copie CI și anexele aferente (anexele se gasesc la 

secretariatul scolii); 

b. – CV-ul ; 
c. -Prezentare PPT-realizată conform cerintelor din criteriile de selectie, pe baza unui link; 
d. -Prezentare personala (scurtă prezentare proprie în limba engleză, maxim 200 de cuvinte). 



Etapa Termen 

Diseminarea 

proiectului și a 

informațiilor 

referitoare la procesul 

de selecție  

30 mai– publicarea și diseminarea informațiilor despre proiect/ 

31 mai– publicarea procedurii de selecție (după ce va fi aprobata în 

ședința C.A.), pe site-ul, pagina  și grupurile de discuții ale școlii 

Încărcarea dosarelor 

de înscriere  
30 mai 2022- 3iunie 2022 

Evaluarea dosarelor 

candidaților si 

interviu  

6 iunie 2022 

Anunțarea rezultatelor 

procesului de selecție  
7  iunie 2022 

Contestatii  8 iunie 2022 

Rezultate finale  9 iunie 2022 

 


