
 

 

 

 

 

 

ANUNȚ SELECȚIE PARTICIPANȚI PROIECT ERASMUS + 

 
,,FII ANTREPRENORIAL! FII PRACTIC, NU ABANDONA!”. 

În perioada  1 decembrie 2020 - 31 mai 2022, la Colegiul Tehnic de Căi Ferate”Unirea” 

Pașcani, se vor desfășura activitățile din cadrul proiectului Erasmus+ VET, ,,Fii Antreprenorial! 

Fii Practic, nu Abandona!”. Proiectul  face parte din acțiunea cheie 1 (KA1) a Programului 

Erasmus+, domeniul Mobilitate în scopul educației și formării profesionale (VET),  aprobat de către 

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale 

(ANPCDEFP), număr de referință 2020-1-RO01-KA102-079349. 

MOBILITĂȚILE PROIECTULUI -  elevi și profesori 

1.Italia,Torino:  

-9– 29 mai 2021, Modul: Administrarea firmei - pentru 14 elevi de clasa a XI-a învățământ liceal; 

-23 - 29 mai 2021, Tehnci de învățare inovative - pentru 3 profesori care predau la clasele profil 

servicii; 

 2.  Portugalia, Braga: 

-31 octombrie – 20 noiembrie 2021, Modul: Etica si comunicare profesionala - pentru 14 elevi de 

clasa a X-a, învățământ liceal;   

-14 - 20 noiembrie 2021, Administrarea afacerilor - 3 profesori care predau la clasele profil 

servicii; 

3. Germania, Leipzig: 

 -6 – 26 martie 2022, Modul: Calitatea produselor și serviciilor - pentru 14 elevi de clasa a IX-a, 

învățământ liceal; 

 -20 – 26 martie 2022, Tehnici de comunicare eficientă. Medierea și gestionarea conflictelor – 

pentru 3 profesori care predau la clasele profil servicii. 

Elevii participanți vor beneficia de formare în companii de profil din cele trei țări, iar  

formarea profesorilor, presupune atât activități de tip job shadowing în școli VET cât și vizite 

profesionale în companii. Furnizorii activităților de formare sunt  trei unități cu experiență în ceea 

ce privește derularea proiectelor Erasmus+, în domeniul educației și formării profesionale: 

Euroforms RFS, Rende, Italia, APLICAPROPOSTA LDA, Braga, Portugalia și WISAMAR 

Bidungsgesellschaft Leipzig, Germania, ce vor facilita formarea elevilor și profesorilor de la profilul 

servicii.  

CRITERII DE SELECȚIE PENTRU PROFESORI 

Selecția celor 9 profesori care vor fi implicați în cele trei fluxuri din cadrului proiectului și a celor 

6 profesori însoțitori, va avea loc în perioada 2 - 15 decembrie 2020. Selecția va consta în evaluarea 

dosarelor de candidatură de către comisia numită conf. deciziei CA nr. 105 /08.07.2020 . 

 

 

COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE „UNIREA” 

Pașcani, Strada Ceferiștilor, Nr 3, CP 705200 

Telefon: +40 232 760 020/ +40 232 760 102; Fax: +40 232 760 020 

Email: ct_cfunirea@yahoo.com; unirea.pascani@gmail.com 

Site: www.unireapascani.ro; Facebook: 

www.facebook.com/colegiultehniccfunirea/ 
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CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 

- Profesor titular, care predă la clasele profil servicii, încadrat la Colegiul Tehnic C.F. ,,Unirea” 

Pașcani; 

- Cerere de înscriere tip; 

- Curriculum Vitae – format european; 

- Scrisoare de intenție din care să reiasă modul în care stagiul de formare răspunde nevoii de 

dezvoltare profesionale a candidatului, modalitatea în care își propune să utilizeze în instituție 

competențele dobândite în urma participării la activitațile de formare. 

- Implicarea activă în viața școlii (diplome, certificate concursuri, activități extrașcolare 

/extracurriculare) și disponibilitatea de a lucra suplimentar în vederea participării la activitățile din 

cadrul proiectului (diseminare, evaluare, realizare produse finale etc.) 

- Competențe digitale (calculator, internet, realizare materiale PPT); 

- Abilități de time management (respectarea termenelor de realizare și predare a materialelor); 

- Competențe de limbă engleză (cel puțin nivel începători, conform CV-ului format european); 

- Competențe de comunicare, muncă în echipă, competențe organizatorice. 

 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ –profesori participanți la mobilități 

1. Cerere de înscriere – semnată și datată de participant (anexa 6); 

2. Decizie de numire titular / adeverință de profesor al Colegiului Tehnic de Căi Ferate 

„Unirea” Pașcani 

3. Copie după C.I.; 

4. Curriculum Vitae – format european, semnat de candidat 

(https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor); 

5. Scrisoare de intenție ( https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cover-letter-editor); 

6. Acte justificative ale informațiilor din dosarul de candidatură. 

7. Declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor personale (anexa 8) 

8. Declarație pe propria răspundere (anexa 9) 

9. Angajament de participare (anexa 10) 

GRILA DE PUNCTAJ: 

- Decizie de numire titular / adeverință de profesor al Colegiului Tehnic de Căi 

Ferate „Unirea” Pașcani 10 p 

- Scrisoarea de intenție 20 p 

- Competențe lingvistice 20 p 

- Competențe digitale 20 p 

- Formular de candidatură 30 p 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ –profesori însoțitori la mobilități 

1. Cerere de înscriere – semnată și datată de participant (anexa 7); 

2. Copie după C.I.; 

3. Curriculum Vitae – format european, semnat de candidat 

(https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor); 

4. Scrisoare de intenție ( https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cover-letter-editor); 

5. Declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor personale (anexa 8) 

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cover-letter-editor
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cover-letter-editor


6. Declarație pe propria răspundere (anexa 9) 

7. Angajament de participare (anexa 10) 

GRILA DE PUNCTAJ: 

- Decizie de numire titular / adeverință de profesor al Colegiului Tehnic de Căi 

Ferate „Unirea” Pașcani 10 p 

- Scrisoarea de intenție 20 p 

- Competențe lingvistice 20 p 

- Competențe digitale 20 p 

- Formular de candidatură 30 p 

 

Procesul de selecție se va desfășura conform calendarului: 

2 decembrie 2020 – anunțarea și afișarea criteriilor de selecție pe site-ul școlii și al proiectului 

7 – 10 decembrie 2020 – depunerea dosarelor de candidatură în secretariatul școlii 

11 decembrie 2020 – evaluarea dosarelor de candidatură 

14 decembrie 2020  (ora 12:00) – afișarea și anunțarea rezultatelor  

14 decembrie 2020 (ora 12:30 – 16:00) – depunerea contestațiilor la secretariatul școlii 

15 decembrie 2020 – anunțarea rezultatelor finale pe site –ul școlii și al proiectului 

 

 

Documentele necesare se regăsesc la ANEXE 


