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       Avizat, 
Director, 

prof. Sorin-Marin DEMETER 
 
 

Metodologia de selecţie a grupului ţintă – STAFF  VET  
în cadrul proiectului 

ACREDITARE ERASMUS+ ,,SPER” - AN 2 

Contract nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000055256 

 
Art.I.Dispoziţii generale 

I.1.Scopul metodologiei 
Prezenta metodologie a fost elaborată în vederea selectarii  grupului ţintă, în cadrul proiectului ACREDITARE 
ERASMUS+ ,,SPER” - AN 2, contract nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000055256, finanţat de UE, prin Programul 
Erasmus+ , Actiunea cheie 1 –VET şi derulat de Liceul Tehnologic “Transilvania” Deva în calitate de beneficiar, în 
parteneriat cu Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” Vulcan, Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” 
Simeria, Colegiul Tehnic Henri Coanda Timișoara și Liceul Auto ,,Traian Vuia” Târgu Jiu în perioada 01.06.2022 – 
31.08.2023. 
 
I.2.Activităţile principale ale proiectului 
Pentru atingerea obiectivului  proiectului care vizează : 
O1. Dezvoltarea competențelor didactice, abilităților și cunoștințelor unui număr de 5 cadre didactice care predau cultura 
de specialitate pentru folosirea noilor tehnologii în pregătirea profesională a elevilor din VET. 
vor fi implementate urmatoarele activitati:  
- job shadowing pentru personal VET cu durata de 40 ore parcurse obligatoriu de un numar de 5 cadre didactice VET, 
care predau cultura de specialitate pentru domeniile electronică și automatizări, mecanică, electric, electromecanică.  
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I.3.Continutul activitatilor de mobilitate  are  tematică: 
Achiziția de competențe didactice ce țin de aplicarea noilor tehnologii în predarea-învățarea culturii de specialitate și în 
procesul de evaluare. 
 
Art.II.Grupul ţintă 
II.1. Grupul ţintă are următoarea structură: 

Tipul activitatii Numarul 

total de 

participanti 

Liceul 

Tehnologic 

“Transilvania” 

Deva 

Liceul 

Tehnologic 

„Mihai Viteazu” 

Vulcan 

Colegiul 

Tehnic Henri 

Coanda 

Timișoara 

Liceul Tehnologic 

Transport 

Feroviar „Anghel 

Saligny” Simeria 

Liceul Auto 

,,Traian Vuia” 

Târgu Jiu 

Personal VET 5 1 1 1 1 1 

 
II.2 Structura grupului tinta  Personal  VET: 

Nr. 
flux 

 

Domeniu/ 
calificare 

Nr. 
participanți 

Școala de 
trimitere 

Perioada Organizaţie gazdă Data 

1 EA, M, E, EM 5 Consorțiu 5 zile+2călătorie Spania 
22.05-26.05.2023 

 
II.3.Modalitate de selecţie. Grupul ţintă va fi selectat din urmatoarele unităţile şcolare: Liceul Tehnologic „Transilvania” 
Deva, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” Vulcan, Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria, 
Colegiul Tehnic “Henri Coanda” Timisoara și Liceul Auto ,,Traian Vuia” Târgu Jiu, organizatii de trimitere in cadrul 
proiectului  conform criteriilor descrise in formularul de candidatura si prezentei metodologii. 
 
Art.III. Criterii de selecţie a grupului ţintă STAFF VET 
III.1. Criterii administrative : 
1.1 Completarea dosarului de inscriere si Fisei de inscriere (documentele sunt anexe la prezenta  metodologie); 
1.2 Respectarea termenului de inscriere/depunere a dosarelor de inscriere. Criteriul se va nota cu ADMIS/RESPINS 
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III.2. Criterii de eligibilitate: 
2.1. Cadru didactic in  organizatia de origine 
2.2 Nivel de cunoastere a limbii engleze cel putin A2 (Anexa 7 Pasaport lingvistic Europass)  
2.3.Dosar de candidatura complet si corect intocmit 
 
III.3. Criterii de selecţie: 
3.1 Motivaţia de participare la activitati de mobilitate; 
3.2 Calitatea proiectului de programului  de mobilitate; 
3.4 Argumentarea modului in care  rezultatele obtinute de participantul la  mobilitate  vor fi integrate la clasa, in scoala.  
 
III.4. Menţiuni suplimentare 
Inscrierea cadrelor didactice este voluntară şi constă in depunerea unui dosar de candidatură (scrisoare de intenție,draft 
program de mobilitate elaborat de candidat, CV Europass, cerificat lingvistic) si a Fisei de inscriere  la secretariat.  
Selecţia se realizează in condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, dizabilităţi, categorie socială şi orice 
alt criteriu), ţinându-se cont de priorităţile şi indicatorii specificaţi în proiect precum şi de repartizarea pe unitate scolara  
agreată de parteneri in Acordul de parteneriat incheiat. 
Se vor selecta suplimentar 2 cadre didactice  de rezervă/specializare in vederea completării grupului ţintă, in cazul in 
care, din motive obiective, unii dintre cei selectaţi renunţă, inainte de inceperea mobilitatii. 
Ierarhizarea candidatilor in vederea selecţiei participantilor şi a poziţiilor de rezervă se realizează in ordinea 
descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare. 
Prin consultare cu echipa de management a proiectului, cele  2 cadre didactice  de pe  rezervă pot fi incluşi in grupul ţintă. 
 
III.5. Grila de evaluare 

Criteriu 
 

Punctaj 
maxim 
 

Indicaţii privind modul de calcul al 
punctajului 

a) Motivaţia de participare la plasament /stagiul de formare 

1. Prezentarea calităţilor  personale 
 

10 
 

-Se acordă 0 puncte pentru candidaţii 
care nu se caracterizează in scrisoarea 
de motivaţie; 
-Se acordă cate 5 puncte pentru 



 ACREDITARE ERASMUS+ ,,SPER” - AN 2                  Nr. proiect: 2022-1-RO01-KA121-VET-000055256 

 

4                                                            Proiectul a primit finantare din partea UE 

 
 

fiecare dintre 
calităţile/abilităţile/competenţele 
personale (maxim 3 calităţi). 

2. Prezentarea motivelor (realiste 
şi clare) pentru care depune 
dosarul de candidatura in vederea 
selectiei 
 

10 -Se acordă 0 puncte pentru candidaţii 
care nu enumeră niciun motiv; 
-Se acordă cate 5 puncte pentru 
fiecare din motivele prezentate (maxim 
3 motive). 

b) Calitatea proiectului de program de formare 
 

1.Descrierea competentelor specifice 
planificate a fi dobandite in mobilitate 
2.Prezentarea continuturilor stiintifice  
3. Descrierea activitatilor si  sarcinilor 
de lucru planificate 
4.Descrierea evaluarii, forme +metode 

50 Se acorda 12,5 pct pentru fiecare 
criteriu indeplinit   

c) Argumentarea modului in care  rezultatele obtinute de participantul la  mobilitate  vor fi integrate la clasa, in 
scoala 

1. Interviu  
 

30 - Candidatul prezintă  3 modalități de a 
integra la clasă rezultatele obținute în 
mobilitate; 
-Se acordă cate 10 puncte pentru 
fiecare argument. 

TOTAL 100 puncte  

 
III.6 Conţinutul dosarului de candidatură 
Dosarul de candidatură pentru Grupul ţintă personal  VET  va cuprinde următoarele documente: 
 Copie după cartea de identitate; 
 Adeverinţă de la secretariatul unitatii scolare unde este angajat, specializare, postul/catedra pe care functioneaza ; 
 Curriculum Vitae in format Europass (Anexa 1); 
 Scrisoare de motivaţie (Anexa 2); 
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 Declaratie pe propria raspundere (Anexa3)  
 Fisa de inscriere(Anexa 4)  
 Proiect de program de formare (Anexa 5) 
 Angajament disponibilitate fata de activitatile proiectului (Anexa 6) 
 Pasaport lingvistic Europass  (Anexa 7) 

 
Art.IV. Organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie a grupului ţintă STAFF VET 
 
IV.1. Comisia de selectie  
Fiecare organizație de trimitere efectueaza selectia Staff  VET participant  la mobilitate. 
Selecţia este realizată de o comisie de selecţie numită prin decizie a directorului unității de învățământ. Comisia va avea 
următoarea componenţă: 

 Presedinte: Director/ Director adjunct/ Coordonator Erasmus+ la nivelul unității 

 Membrii: 1 cadru didactic VET + 1 cadru didactic resp. perfectionare 

 Secretar: 1 cadru didactic 
Toate persoanele implicate in selectie sunt nominalizate de directorul fiecarei unitati de invatamant partenere avandu-se 
in vedere evitarea conflictului de interese. 
Persoanele implicate în evaluarea solicitărilor de selecţie vor respecta următoarele reguli: 

 îşi vor exercita atribuţiile cu onestitate, corectitudine, bună-credinţă şi responsabilitate; 

 vor evalua în baza criteriilor stabilite; 

 vor formula aprecieri cu imparţialitate; 

 vor fi obiective în evaluare; 

 vor păstra confidenţialitatea pe toată durata evaluării; 

 vor asigura transparenţa deciziilor privind selecţia; 

 vor respecta procedurile şi termenele stabilite; 

 vor depune declaratie olografa privind evitarea conflictului de interese. 
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IV.2 Etapele procesului de selecţie 
1 Calendarul procesului de selecţie prezentat mai jos: 

Etapa Perioada   Descriere 
 

1. Informarea Staff   VET 
Elaborarea metodologiei de 
selecţie 

21-25 Noiembrie 2022 pagina web a proiectului, avizierul şi pagina web a scolilor 
de trimitere, discuţii directe, distribuire de pliante 

2. Depunerea dosarelor de 
candidatură 

 5–9 Decembrie Dosarele se depun la secretariatul unitatii scolare 
/organizatiei unde este âncadrat cadrul didactic VET, 
zilnic între orele 12:00-16:00; 
OBS: fiecare dosar primeste număr de înregistrare şi se 
păstreză 5 ani după finalizarea proiectului. 

3.Selecţia grupului ţintă şi a 
rezervelor 

12 Decembrie 2022 Selecţia grupului ţintă şi a rezervelor se realizează de  
comisia de selectie a candidaturilor, pe baza grilei de 
evaluare 

4.Afisarea rezultatelor  
Rezolvarea contestatiilor 
Intocmirea Raportului activitatii de 
selectie 

13 Decembrie 2022 Afișarea rezultatelor selecției se face de catre comisia de 
selectie prin mijloacele de informare menţionate (avizier 
proiect , pagina web a proiectului, pagina web a 
organizatiei de origine a participantului  

 
IV.3 Informarea Staff VET are in vedere două aspecte principale: 
 cunoaşterea obiectivelor şi activităţilor proiectului; 
 cunoaşterea datelor necesare pentru implicarea in grupul ţintă. 
 informarea  asupra oportunităţii de efectuare a job shadowing in cadrul proiectului se va face prin diferite acţiuni de 

promovare şi diseminare: 
- distribuirea materialelor informative (afişe, pliante)); 
- discuţii directe cu cadrele didactice  de la specializarile ce fac obiectul mobilitatilor ; 
- pagina web a proiectului si pagina de facebook a Liceului Tehnologic “Transilvania” Deva 
- avizierul proiectului și pagina web din fiecare unitate scolara. 
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IV.4 Depunerea dosarelor de candidatură se realizează de către profesori la secretariatul  unității de învățământ unde 
este angajat (zilnic 12:00-16:00) conform calendarului de selecție. Se acorda nr. de inregistrare fiecarui dosar  si se 
completeaza Fişa de inregistrare a dosarelor de candidatură pentru grupul ţintă personal VET . 
Membrii Comisiei de selectie verifica daca sunt inregistrate doar dosarele complete, care indeplinesc criteriile de 
eligibilitate. 
Toate dosarele de candidatură sunt păstrate intr-un biblioraft special. 
 

IV.5 Evaluarea si selectia - atribuții ale comisiei de selecție:  

 preluarea dosarelor de inscriere de la secretariat (membrii comisiei de selectie ) si  verificarea indeplinirea 
cerinţelor privind conţinutul dosarului de candidatură şi a criteriilor de eligibilitate 

  completarea Fişei de inregistrare a dosarelor de candidatură pentru grupul ţintă. (Anexa 8). 

 completarea Fisei de evaluare /candidat (Anexa 9) acordă punctajele in consens şi ierarhizarea candidaţilor in 
ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. 

 întocmirea procesului verbal de selecție (Anexa 10) si  Listei cadre didactice selectate  in grupul ţintă Staff 
VET(anexa 11) 

 centralizarea rezultatelor selectiei  

 afișarea rezultatelor selecției prin mijloacele de informare menţionate (avizier proiect, pagina web a proiectului, 
pagina web a scolii). 

 întocmirea raportului activității de selecție.  
Eventualele contestaţii se rezolvă de către comisia de analiză a candidaturilor in termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea 
rezultatelor. 
 
Art.V.Dispoziţii finale 
V.1.În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea selectiei, comisia de selecţie va întocmi un raport privind selecţia 
participanţilor. Raportul trebuie să cuprindă: 

-data şi locul sesiunii de evaluare; 
-componenţa comisiei; 
-scurtă descriere a desfăşurării procesului de selectie ; 
-lista cu rezultatele finale ale evaluării. 
- fiecare unitate de învățământ din consorțiu va transmite Liceului Tehnologic ,,Transilvania” Deva – beneficiarul 
proiectului lista cu rezultatele finale ale evaluării pentru a centraliza selecția staff VET la nivelul consorțiului. 
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V.2.Formularele de înscriere şi dosarele candidatilor , însoţite de toate documentele de evaluare elaborate de comisia de 
selecţie semnate de toţi membrii, raportul comisiei însoţit de listele finale fac parte din documentaţia proiectului şi vor f i 
gestionate conform deciziei echipei de management de proiect şi arhivate conform prevederilor legale. 
 
Orice modificare a componenţei grupului ţintă va fi anunţată echipei de management a  proiectului! 
Anexe: 
-Anexa 1. Curriculum Vitae in format Europass 
-Anexa 2. Model de scrisoare de motivaţie Staff  VET 
-Anexa 3 .Declaratie pe propria raspundere Staff  VET 
-Anexa 4 .Fisa de inscriere pentru grupul ţintă  Staff VET 
-Anexa 5. Proiect de program de formare Staff VET 
-Anexa 6. Angajament disponibilitate fata de activitatile proiectului 
-Anexa 7. Pasaport lingvistic Europass   
-Anexa 8. Fişa de inregistrare candidatură pentru grupul ţintă  Staff  VET 
- Anexa 9. Fisa de evaluare a candidatului pentru grupul ţintă  Staff VET 
-Anexa 10. Proces verbal de selecţie a grupului ţintă Staff VET 
-Anexa 11. Lista cadre didactice selectate  in grupul ţintă Staff VET 
 
 

Coordonator consorțiu, 
prof. Sorin-Marin DEMETER 

 


