
 
 

Nr. 126/19.01.2023 

Aprobat Director, 

Prof. CRISAN Iulia-Otilia 

 

 

APEL  DE SELECŢIE A PARTICIPANȚILOR  - CADRE DIDACTICE  

la mobilitatea desfășurată în cadrul proiectului:  

NR. 2022-1-RO01-KA121-VET-000063945  

Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-VET-000045579 

din cadrul Programului Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport 

2021-2027 – Erasmus+ 

 
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, în urma aprobării spre finanțare a proiectului de 

mobilități VET Nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000063945 , in cadrul ACREDITĂRII cod 2021-1-

RO01-KA120-VET-000045579, din Programul Erasmus+, anunță organizarea selecției pentru: 

- 4 participanţi profesori (manageri, profesori și maiștri instructori, cu specializările: ingineri și 

maiștri industrie alimentară, medici veterinari, ingineri agronomi, zootehniști și horticoli, ingineri 

mecanici ) şi 2 rezerve care se vor implica activ  în activităţi de formare profesională prin job-

shadowing, în oraşul Granada/ Spania, în perioada stabilită de comun acord cu partenerul de 

proiect, precum şi în activităţile pre- şi post – mobilitate. 

Aceștia vor efectua formarea profesională la unități școlare/agenți economici/instituții propuse de 

partenerul de proiect M.E.P. EUROPROJECT , în Granada, Spania, timp de 5 zile, în perioada: martie – 

iunie 2023 (perioadă stabilită de comun acord cu partenerul de proiect). 

PARTENERI implicați în proiect: 

 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 

 M.E.P. Europroject Granada 

OBIECTIVELE PROIECTULUI sunt: 

1. Dezvoltarea competențelor profesionale a min 20% elevi/an /clasa a X-a din domeniile 

Industrie alimentară și Agricultură prin efectuarea pregătirii practice la agenți economici 

europeni în vederea integrării pe piața muncii 

2. Dezvoltarea competențelor cheie a minim 20% elevi din clasa a X-a: comunicare în limba 

engleză, competențe digitale, sociale, civice, culturale respectând principiile incluziunii și 

șansei egale la educație 

3. Dezvoltarea competențelor resurselor umane in scopul integrării instrumentelor 

curriculare, a instrumentelor IT în procesul educațional, elaborării de R.E.D. pentru elevii 

VET și pentru orientarea in carieră 

REZULTATELE PROIECTULUI : 

Obiectivul 3 al planului european al LTIA prevede dezvoltarea competențelor digitale ale 

profesorilor și integrarea instrumentelor IT în procesul educativ. Prin utilizarea instrumentelor 

web 2.0. și a sistemului blended-learning, vom include in învățare sprijinul platformelor online. 

Prin crearea diversității in invatare (datorită resurselor educaționale create de cadrele didactice 

participante) vom crește interesul elevilor pentru propria formare. 

 



 
 

Participanții vor aplica ceea ce au învățat pe parcursul mobilității, vor elabora și crea RED 

(tehnologii interactive, web2.0, instrumente curriculare, instrumente IT, chestionare, fișe.) care vor fi 

utilizate în procesul instructiv – educativ desfășurat atât fizic, în sala de clasă, cât și în sistem VET 

blended learning. 

Digitalizarea activității de instruire a elevilor VET are drept scop formarea profesională,  

orientarea în carieră și facilitarea integrării pe piața muncii a viitorilor absolvenți ai LTIA. 

Termen scurt:  
1. Elaborarea de instrumente curriculare digitale, web 2.0.(Gsuite, Padlet, Kahoot, Animoto, 

Wordwall, LiveWorksheet,  Blog)  

2. Actualizarea anuală a CDL-urilor în acord cu noile tehnologii.  

Termen mediu: Prezentarea în ședințele de catedră și cercurile pedagogice a 4 resurse 

educaționale create. Organizarea unei activități/semestru la nivel județean (exemple de bune practici, 

work-shop-uri, prezentări). Organizarea la nivel de cerc pedagogic, a 2 miniprograme de formare 

profesională de către participanți (o activitate/semestru), creșterea atractivității actului educațional prin 

utilizarea resurselor digitale ușor de accesat, diverse și actualizate continuu cu noile tehnologii din 

domeniu. 

Termen lung: la nivelul ariei curriculare Tehnologii-crearea bibliotecii online care cuprinde 

resurse educaționale de specialitate și orientare în cariera. 

 

GRUPUL ȚINTĂ: 

 4 cadre didactice VET/personal de conducere din cadrul LTIA Arad (manageri, profesori și 

maiștri instructori, cu specializările: ingineri și maiștri industrie alimentară, medici veterinari, 

ingineri agronomi, zootehniști și horticoli, ingineri mecanici) 

 

SELECȚIA PARTICIPANȚILOR: 

Pentru selectarea  participanților la mobilitatea de formare profesională se vor avea în vedere 

îndeplinirea următoarelor condiții: 

- Participanții eligibili  -conform Ghidului Erasmus: 

https://www.erasmusplus.ro/library/files/Generale%202022/2022-erasmusplus-programme-

guide_ro.pdf (pag. 91) si a aplicației de acreditare 

 

https://www.erasmusplus.ro/library/files/Generale%202022/2022-erasmusplus-programme-guide_ro.pdf
https://www.erasmusplus.ro/library/files/Generale%202022/2022-erasmusplus-programme-guide_ro.pdf


 
 

1. Compatibilitatea candidatului cu grupul ţintă: 

Membrii grupului ţintă au ca pregătire profesională iniţială studii superioare universitare de lungă 

sau scurtă durată, studii postuniversitare, master, studii postliceale pentru calificările: industrie 

alimentară, veterinară, zootehnie, mecanică, agricultură și/sau managerii instituției. 

 Angajat al LTIA care face parte din grupul țintă menționat 

 Respectarea termenului limită de transmiterii a dosarului de candidatură 

 Preocupări şi activităţi specifice care se pliază pe tipul şi caracteristicile mobilităţii  

 Interesul și motivația candidatului pentru mobilitate 

 Disponibilitatea de implicare deplină în toate etapele proiectului, dar şi disponibilitatea de a 

sprijini în ansamblu atingerea obiectivelor proiectului. 

 Potenţialul de multiplicare a efectelor la nivel de beneficiari, instituţie, comunitate 

profesională. 

 Relevanța activităților realizate la întoarcerea din mobilitate pentru dezvoltarea strategică a 

instituției 

 Nivelul de cunoaştere a limbii engleze  

 Cunoștințe de operare PC 

 

2. Criterii de selecţie: 

a. Gradul didactic 

b. Experienţa profesională (vechime în învăţământ) 

c. Nivel lingvistic minim A1/limba engleză 

d. Ţinuta morală 

e. Calificativ Foarte bine în ultimii 3 ani şcolari. 

f. Cunoştinţe de utilizare a calculatorului şi internetului. 

Notă:  

 Se va stabili o scară de punctaj pentru fiecare criteriu ales. 

 Comisia de selecţie va elabora grilele de evaluare a candidaturii (dosar candidat, evaluarea 

competențelor de limba engleză, proba practică de evaluare a competenţelor IT). Grilele de evaluare 

vor fi publicate înainte de susţinerea probei respective şi se vor păstra la dosarul de selecţie a 

candidaţilor. 

 

Rezultatul selecţiei : se admit 4 cadre didactice de specialitate sau manageri şi 2 rezerve. 

 

În vederea participării la procesul de selecție, candidații vor respecta etapele prevăzute în 

procedura de selecție (aprobată în CA din data de 14.11.2022, cu Nr. înregistrare:  1732/14.11.2022): 

 

3. Acte necesare la dosar: 

- Cerere de inscriere – anexa 1 

- copie după CI valabilă 6 luni din luna mai 2023 

- scrisoare de intenţie - în care să justificaţi impactul pe care îl va avea asupra dumneavoastră, a 

elevilor, cadrelor didactice şi a instituţiei/şcolii, participarea dumneavoastră la proiect. Pentru 

a răspunde acestei cerinţe, vă rugăm să consultaţi site-ul școlii 

(https://indalimarad.ro/2022/10/13/erasmusdaysltia-lansare-proiect-erasmus-2022-1-ro01-

ka121-vet-000063945/ ) și blogul proiectului (https://erasmusltia.blogspot.com/) 

https://indalimarad.ro/2022/10/13/erasmusdaysltia-lansare-proiect-erasmus-2022-1-ro01-ka121-vet-000063945/
https://indalimarad.ro/2022/10/13/erasmusdaysltia-lansare-proiect-erasmus-2022-1-ro01-ka121-vet-000063945/
https://erasmusltia.blogspot.com/


 
 

- adeverinţă care atestă calitatea de angajat, specializarea, vechimea în muncă, gradul didactic, 

calificativul obţinut în ultimii 3 ani şcolari – eliberata de secretariatul școlii 

- Declaratie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR–(anexa 2) 

- Declaratie privind acceptul pentru postarea imaginii proprii in cadrul activitatilor din proiect- 

tip (anexa 3)  

- Angajament de disponibilitate faţa de activitaţile proiectului- tip (anexa 4) 

- CV model European însoțit de documentele menționate: 

- diplome de studii care dovedesc formarea profesională 

- diplome/adeverinţe/certificate  activități/cursuri de formare – menționate in CV 

- certificate lingvistice (dacă există) 

- certificate/diplome/adeverinţe IT (ECDL/IC3) 

 

Selecția va consta în 2 etape: 

ETAPA I – criteriu eliminatoriu 

Depunerea la termen la secretariatul școlii a dosarului de candidatură complet (dosar cu extensie 

de îndosariere). 

Perioada de depunere: 25-30.01.2023 

Prezentarea unor dosare incomplet determină neparticiparea la etapele următoare de selecție. 

Acesta va cuprinde (în ordinea precizată): 

1. OPIS dosar 

2. Cerere de înscriere tip (anexa 1) 

3. Copie xerox carte identitate valabilă;  

4. Scrisoare de intentie datata si semnată  

5. Adeverinţă care atestă calitatea de angajat, specializarea, vechimea în muncă, gradul didactic, 

calificativul obţinut în ultimii 3 ani şcolari – eliberata de secretariatul școlii 

6. Declaratie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR– tip (anexa 2) 

7. Declaratie privind acceptul pentru postarea imaginii proprii in cadrul activitatilor din proiect- tip 

(anexa 3)  

8. Angajament de disponibilitate faţa de activitaţile proiectului- tip (anexa 4) 

9. CV Europass însoțit de anexe la CV – copii ale documentelor care atestă activitatea specifică, 

relevantă pentru procedura de selecție, etc (documente doveditoare din anul școlar în curs și 

ultimii 3 ani școlari) 

- diplome de studii care dovedesc formarea profesională 

- diplome/adeverinţe/certificate  activități/cursuri de formare – menționate in CV 

- certificate lingvistice (dacă există) 

- certificate/diplome/adeverinţe IT 

 

Notă: 

 Toate anexele tipizate se vor găsi postate in timp util, pe blogul proiectului: 

https://erasmusltia.blogspot.com 



 
 

 Dosarele de candidatură se depun de către candidați la secretariatul școlii cu număr de 

înregistrare în perioada menționată.  

 Dosarul trebuie să conțină doar documente relevante care să dovedească îndeplinirea 

criteriilor de selecție. 

 La finalizarea evaluării tuturor dosarelor de candidatură, se realizează ordonarea 

descrescătoare a scorurilor obținute de candidați.  

 Publicarea rezultatelor privind selecția dosarelor : 08.02.2023 

 

ETAPA II – selecția participanților cadre didactice– probe scrise  

 

a. 08.02.2023 - Evaluarea on – line a competențelor lingvistice în limba engleză în Laboratorul 

Informatică - accesând link-ul:  www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm 

Rezultatul evaluării se va trimite de către fiecare candidat la adresa de mail: 

erasmusltia@gmail.com 

Notă: Candidații care dețin documente care atestă pregătirea lingvistică (certificate lingvistice 

limba engleză) sunt notați cu 10 puncte din oficiu și nu mai susțin proba. 

 

b. 08.02.2023  - Proba practică de evaluare a competenţelor IT, în Laboratorul Informatică  

Notă: Candidații care dețin documente certificat ECDL sau IC3 sunt notați cu 10 puncte din oficiu 

și nu mai susțin proba. 

 

 REZULTATELE SELECȚIEI 

 

a. 09.02.2023 - Anunţarea rezultatelor selecţiei la avizierul şcolii, pe site-ul școlii și blogul 

proiectului. 

b. 10.02.2023 - Depunerea contestaţiilor la secretariatul unităţii (interval orar 9-12) 

c. 10.02.2023 - Rezolvarea contestaţiilor.  

d. 10.02.2023 -  Afişarea rezultatelor finale la avizierul şcolii, pe site-ul şcolii și blogul proiectului 

 

             CONTESTAȚII – 10.02.2023 

 Candidații pentru un loc ca participant pot solicita reevaluarea dosarului de candidatură - în 

termenul prevăzut în calendarul se selecție. Rezultatele testării on - line a competențelor lingvistice în 

limba engleză precum și a probei practice IT nu pot fi contestate. Depunerea contestațiilor se va realiza la 

secretariatul școlii. 

 Se va întocmi o listă finală a participanților (și rezervelor) în ordinea descrescătoare a punctajelor 

obținute.  

Criterii de departajare între candidaţi cu punctaje egale 

 Decizia de departajare se va lua în favoarea  candidatului care acumulează cel mai mare punctaj pe 

următorii indicatori: 

1) perioadă activă rămasă mai lungă 

http://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm
mailto:erasmusltia@gmail.com


 
 

2) realizarea unor activităţi de impact la nivel local/județean/național (anterior selectiei – dovedite 

cu documente) 

 

Se selectează 4 participanți la mobilitate și 2 rezerve.   

Informații suplimentare/persoana de contact:  

prof. Sauliuc Anda – coordonator proiect,  adresa email:   anda.sauliuc@yahoo.com 

prof. Simedru Viorela – responsabil formare profesională, adresa email: viorelasim@yahoo.com 

 

Coordonator proiect, 

Prof.ing. Sauliuc Anda Flavia 

mailto:anda.sauliuc@yahoo.com


 
 

      Anexa 1                  CALENDARUL CONCURSULUI DE SELECȚIE 

a participanților  CADRE DIDACTICE la mobilitățile desfășurate în cadrul 

proiectului Erasmus+ nr.  2022-1-RO01-KA121-VET-000063945    

Etapa Termen Descrierea operațiunilor Responsabil  

Consultarea 

graficului, a 

procedurii și 

a apelului de 

selecție 

12-20.01. 

2023 

Postarea apelului de selecție pe: 

- site-ul școlii https://indalimarad.ro/,  

- blogul proiectului  
https://erasmusltia.blogspot.com/ 

- la avizierul școlii 

- grupul de WhatsApp al LTIA 
Popularizarea directă a proiectului în cadrul consiliului 

profesoral și a catedrei tehnice (12-13.01.2023) 

Echipa de gestiune 

a proiectului 

Conducere 

Diriginți/clase 

Comisia de selecție 

Etapa I 25-30.01. 

2023 

 

Depunerea de către candidați a dosarelor de 

candidatură la sercretariatul școlii (cu nr. de 

înregistrare)  

*dosarul va avea extensie de indosariere 

Candidați 

31.01 – 7.02. 

2023 

Evaluarea administrativă a dosarelor de candidatură de 

către comisia de selecție, pe baza grilei de evaluare. 

Comisia de selecție 

08.02.2023 Afișarea rezultatelor evaluării dosarelor pe: blog-ul 

proiectului https://erasmusltia.blogspot.com/ și la 

avizierul școlii. 

Comisia de selecție 

Etapa II  08.02.2023 Evaluarea on – line a competențelor lingvistice în 

limba engleză în Laboratorul Informatică  - accesând 

link-ul:  

www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.h

tm și trimiterea rezultatelor la adresa de mail: 

erasmusltia@gmail.com 

Comisia de selecție 

08.02.2023 Proba practică de evaluare a competenţelor IT, în 

Laboratorul Informatică 

Comisia de selecție 

Rezultate  09.02.2023 Afișarea rezultatelor finale (înainte de contestații)  Comisia de selecție 

10.02.2023 Depunerea contestațiilor: la secretariatul școlii, cu nr. 

înregistrare, ora 9-12 

Candidați  

10.02.2023 Soluționarea contestațiilor, de către comisia de 

contestații 

Comisia de 

contestații 

10.02.2023 Afișarea rezultatelor finale (după contestații) Comisia de selecție 

Dacă nu se vor ocupa toate locurile se va mai organiza o selecție la o dată care va fi 

anunțată ulterior. 

Director LTIA, președinte comisie selecție 

participanți cadre didactice 

Coordonator proiect, 

Secretar comisie selecție 

Prof. Crișan  Iulia - Otilia Prof. Sauliuc Anda 

 

https://indalimarad.ro/
https://erasmusltia.blogspot.com/
https://erasmusltia.blogspot.com/
http://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm
http://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm

