
ANUNȚ 

pentru selectia membrilor echipei de implementare în proiectul  

” Traditions of regionsthrough the eye of pupils with the support of 

experts from practice (festival of traditions) ” 

2020-1-CZ01-KA202-078435 

 

Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiesti, anunta selecția 

membrilor echipei de implementare pentru proiectul ” Traditions of regions 

through the eye of pupils with the support of               experts from practice (festival 

of traditions) ” 2020-1-CZ01-KA202-078435. 

Scopul proiectului este schimbul de experiență, compararea cunoștințelor 

existente și, mai presus de toate, creșterea abilităților profesionale în domeniul 

meșteșugurilor tradiționale cu participarea reprezentanților sferei de afaceri.  

Tipul proiectului: Proiectul Erasmus+ este un proiect VET care are ca scop 

dezvoltarea abilităților profesionale ale tinerilor în domeniul afacerilor 

tradiționale cu sprijinul agenților economici pentru integrarea lor pe piața 

muncii.  

Impactul pe termen lung se va vedea în plasarea mai eficientă a elevilor pe 

piața muncii. Pe baza experiențelor de lucru cu companiile, elevii vor avea mai 

multe oportunități pentru un loc de muncă datorită cunoștințelor și experiențelor 

profesionale și este o prezumție pentru cooperare mai durabilă sau chiar 

începerea propriei afaceri.  

Prin respectarea procedurii de selecţie, in vederea bunei desfășurări a 

activităților prezentului proiect, se vor selecta 5 profesori pentru echipa de 

implementare a proiectului . 

Membrii în echipa de implementare a proiectului vor ocupa urmatoarele 

functii: 

• Responsabil conformitatea lingvistica a materialelor  

• Responsabil tehnoredactare produse finale 

• Responsabil activități tradiționale 

• Responsabil activitatile nonformale  

• Responsabil relatii cu agenții economici 

 
Comisia de selectie: 
 
Selecţia este realizată de o comisie numită prin decizia reprezentantului legal al 
instituției beneficiare. Comisia de selectie va fi compusă din persoane care nu fac parte 
din școală (conform recomandărilor AN). 
 
Criterii de selecţie ale candidaţilor: 

 

Criterii de elgibilitate: 

- să fie profesor la Colegiul Economic `Virgil Madgearu`, Municipiul 

Ploiesti, in anul scolar 2021-2022; 



- să își exprime in scris disponibilitatea participarii la mobilitate și acordul de 

a efectua testare Covid, înaintea plecării în mobilitate și în timpul mobilității, 

daca situația o va cere, 

- să își asume toate obligatiile ce rezultă din participarea la mobilitate și să 

respecte fisele de atribuții fiecarui post în parte din cadrul echipei de 

implementare (participarea la activitați, întocmirea raportului personal (daca 

este cazul) in timpul alocat – dupa mobilitate, participarea la realizarea de 

rezultate, participarea la promovarea și diseminarea proiectului). 

Dosarele depuse de către alte persoane, vor fi declarate neeligibile. 

 

Criterii specifice de selecție: 

-  experiență în activități nonformale cu elevii, 

- disponibilitate de lucru în echipă și în afara orelor de scoală, 

- dorință de perfecționare profesională, prin implicare în activitatea școlară 

- fără abateri de la etica profesională, 

III.2. Conţinutul dosarului de candidatură: 

- acordul participarii la mobilitate (cu toate obligațiile ce rezultă din aceasta), în 

situația în care candidatul dorește  

- scrisoare de motivaţie, 

- CV format Europass, 

- portofoliul personal (documente doveditoare, acolo unde sunt solicitate). 

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în dosar la 

timp. Orice informatie eronata poate duce la eliminarea automată a 

candidatului. 

 

III.3. Etapele selecţiei: 

– Publicarea anunţului de selecţie: 02.02.2022 

– Înscrierea candidaţilor: 3-7.02.2022, până la orele 13 

– Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor 

depuse: 7.02.2022 (13,00-18,00) 

– Desfăşurarea concursului de selecţie(analiza dosarelor) 8-10.02.2022. 

– Afişarea rezultatelor: 11.02.2022, până în orele 12,00. 

– Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii: 11.02.2022 (pana la orele 16). 

– Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi: 14.02.2022. 

Notă: 

In cazul in care numarul dosarelor depuse este egal cu numarul persoanelor 

necesare a face parte din echipa de proiect se va proceda doar la verificarea 

eligibilitații dosarelor. Vor avea prioritate la selectie persoanele implicate in 

scrierea aplicatiei și persoanele care pana la momentul selectiei au contribuit la 

derrularea actiunilor premergatoare implementarii proiectului. 

Criteriile specifice de selectie şi indicatori de 

evaluare:  



 

CRITERIUL INDICATORI DE EVALUARE PUNCTAJ 

Dosar candidatură   

1.Motivatie participare la proiect Evaluarea scrisorii de intenţie 10p 

2. Implicarea în scrierea aplicatiei  Extras din aplicatia de proiect 10p 

3a. Experienta în scriere, 

implementare, coordonare, participare 

proiecte / festivaluri internationale/ 

concursuri cu finantare                             

nerambursabilă1 

Documente 20p 

3b. Lipsa experientei (prezentul 

proiect ar fi prima participare într-un 

proiect cu finanțare nerambursabila) 

Declarație pe propria răspundere 20p 

 4.Experiență în activitățile specifice 

responsabilitatii pentru care candideaza 
Documente 20 p 

5. Competențe lingvistice 

(comunicare în limba engleză); 

Probă speaking 20p 

6. Competențe digitale in vederea 

utilizarii softurilor pentru realizarea 

materialelor de promovare (afis, 

spot, logo, calendar, brosura, etc.) si de 

diseminare 

Probă  25p 

TOTAL  120p 

Punctajul obtinut reprezinta nota finala. 

 

Cerinţe pentru participanţi (în timpul şi după finalizarea proiectului): 

 

a. respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, precum şi a 

solicitărilor echipei de gestiune a proiectului; 

b. managerul de proiect va elabora raportul în termen de 2 săptămâni 

de la revenirea din             mobilitate; 

c. implicarea în realizarea rezultatelor intelectuale; 

d. implicarea în activităţile de diseminare şi valorizare prevăzute în proiect, în 

conformitate cu planul de diseminare şi valorizare a experienţei dobândite în cadrul 

proiectului; 

e. coordonarea elevilor în timpul mobilității; 

f. participarea la planificarea, organizarea și desfășurarea activităților 

proiectului, care se  desfășoară în țară și în străinătate; 

g. responsabilul de proiect va îndeplini toate responsabilitățile care derivă din 

funcție.   

 

Nerespectarea atributiilor din proiect, a procedurii și a cerintelor echipei de 

implementare pot conduce la  eliminarea din grupul tinta sau imputarea 

cheltuielilor cu mobilitatea, daca este cazul. 

 

 
1  



 

 


