
 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAȘI 

Liceul  Teoretic Bogdan Vodă 
Hălăucești, Jud. Iași 

Tel.  0232/717513 

Fax 0232/715671 
         NR.  1145/20.06.2018 

 ANUNŢ 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a profesorilor participanți la 

cursurile de formare 

1.Life Coaching for Teachers: happy teachers for better students desfășurat în perioada 

15.10.2018 - 20.10. 2018 în Barcelona, Spania 

 

2.Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, 

cooperation and evaluation strategies desfășurat în perioada 03.12.2018 – 08.12 2018  în 

Florența, Italia 

 

3. Interactive Teaching - Using Educational Games and New Technology in order to 

enhance learners’ motivation desfășurat în perioada 04.02.2019 - 08.02.2019 în Konstanz, 

Germania 

 

4. Course "Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in 

Sweden"desfășurat în perioada 24.03.2019 – 30.03 2019 în Stockholm, Suedia 

 

din cadrul proiectului de mobilitate pentru profesori Erasmus+ KA 101 Acțiunea Cheie 1 – 

Educația școlară, cu numărul  2018-1-RO01-KA101-048356. 

 

În urma aprobării finanţării proiectului de mobilitate pentru profesori Erasmus+ KA 

101 Acțiunea Cheie 1 – Educația școlară, cu numărul  2018-1-RO01-KA101-048356, „Școala – o 

șansă pentru un viitor mai bun”, proiect cofinanţat de Comisia Europeană prin AGENŢIA 

NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI 

FORMĂRII PROFESIONALE, Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești va organiza concurs de 

selecţie pentru un număr de 16 participanţi. 

 

Liceul Teoretic Bogdan Voda își propune ca prin implementarea proiectul "Școala - o 

șansă pentru un viitor mai bun" să rezolve  nevoile iminente și să diminueze alte nevoi idendificate 

la nivelul școlii. Experiența europeană și formarea profesorilor participanți la mobiliatate să facă din 

școala noastră un loc mai atractiv, atât pentru elevi cât și pentru personalul școlii. La cele patru 

cursuri de formare selectate vor participa un numar de 16 cadre didactice. 



SCOPUL participării este: 

Formarea personală și profesională a 16 cadre didactice în vederea adoptării și utilizării 

standardelor europene în procesul educativ, asigurării egalității de șanse tuturor educabililor, 

îmbunătățirii rezultatelor școlare, diminuarea absenteismului, determinarea cât mai multor elevi să-și 

continuie studiile liceale în instituția noastră, spre o carieră de succes. 

Obiectivele care se doresc a fi atinse prin implementarea proiectului "Școala - o șansă 

pentru un viitor mai bun" pe durata proiectului și în urmatorii 2 ani școlari sunt:  

Obiectivul 1: Dezvoltarea tehnicilor de autocunoaștere și de gestionare și autocontrol a 

propriilor emoții la 4 cadre didactice din școala care vor participa la cursul de formare: "Life 

coaching for teachers: happy teachers for better students" desfășurat în perioada 15.10.2018-

20.10.2018 in Barcelona, Spania - vizând crearea unui mediu mai atractiv și motivant pentru elevi și 

profesori. 

Obietivul 2: Dezvoltarea abilităților de management al clasei de elevi și la 4 cadre 

didactice din școala care vor participa la cursul de formare: “Classroom Management Solutions for 

Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies” 

desfășurat în perioada  03.12.2018 – 08.12 2018 în Florenta, Italia - vizând diminuarea 

absenteismului cu un procent de 5% și cresterea interesului pentru școala și educație.  

Obiectivul 3: Dezvoltarea abilităților de utilizare a metodelor de predare interactive și a 

noii tehnologii la 4 cadre didactice din școala care participă la cursul de formare: „Interactive 

Teaching - Using Educational Games and New Technology in order to enhance learners’ 

motivation” desfășurat în perioada  04.02.2019 - 08.02.2019 în Konstanz, Germania - vizând 

îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor (diminuarea cu 5% a mediilor cuprinse între 5-7,99 și 

creșterea cu 5% a promovării examenelor naționale)  și utilizarea de către profesori a metodelor 

moderne centrate pe elev. 

Obiectivul 4: Dobândirea unor cunoștințe despre sistemele și standardele educaționale 

europene de către 4 cadre didactice din școala care participă la cursul de formare: "Structured 

Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in SWEDEN" desfășurat în perioada 

24.03.2019-30.03.2019 în Stockholm, Suedia - având în vedere raportarea școlii noastre la aceste 

standarde și implementarea unor metode și strategii manageriale europene în instituție (adaptate la 

realitățile sistemului românesc și la specificului școlii) care să ducă la îndeplinirea planului de 

școlarizare și la păstrarea nivelului liceal. 

Ca urmare a participării la activitățile de mobilitate incluse în proiectul "Şcoala - o şansă 

pentru un viitor mai bun", Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăuceşti îşi propune să desfășoare 

urmatoarele activități pentru a atinge obiectivele propuse:  



- participarea la cele 4 cursuri de formare internațională selectate, desfășurate în perioada 

octombrie 2018 - iulie 2019, a 16 persoane din cadrul școlii; 

-  desfășurarea unor activități de diseminare a experienței, a impresiilor și  a informațiilor 

dobândite datorită participării la cursurile de formare, prin realizarea unor prezentări și lansarea 

unor dezbateri în cadrul ședintelor consiliului profesoral, al consiliului de administrație (unde 

participă și reprezentanții părinților și ai comunității locale), în cadrul unor cercuri metodice; prin 

intermediul paginii web a proiectului, unde se vor posta prezentări și imagini dar și pe pagina de 

Facebook; prin realizarea unor articole și materiale ce vor fi publicate în revista școlii; 

- realizarea a trei lecții demonstrative în care se vor utiliza metode moderne și conceptul de 

predat interactiv folosind noile tehnologii în vederea motivării elevilor; 

 - desfășurarea unor activități de promovare și mediatizare a instituției, convingerea părinților și 

elevilor de importanța continuării studiilor și înscrierea la liceu. 

În perioada derulării proiectului și în următorii doi ani școlari (2019-2020 și 2020-2021) 

instituția își propune:  

- diminuarea cu 5% a numărului de absențe pe elev, a numărului de elevi aflați în risc 

educațional, a procentului de elevi cu medii între 5-7,99; 

- creșterea cu 5% a procentului celor care susțin și promovează examenele naționale; 

- îndeplinirea planului de școlarizare și menținerea liceului cu cele două profile uman și real; 

- perfecționarea a 16 profesori și utilizarea metodelor moderne centrate pe elev. 

Grupurile țintă sunt constituite din 16 participanți, cadre didactice la Liceul Teoretic 

Bogdan Vodă Hălăucești care sunt motivate și au nevoia participării la activitatea de formare cu 

titlul menționat anterior. 

 

 

Cursul de formare continua se derulează conform tabelului de mai jos: 

Activitatea de 

formare 

Furnizorul de 

formare 

Locul 

desfășurării/ 

perioada  

Nr. de 

mobilități 

Grup țintă Link 

Life Coaching for 

Teachers: happy 

teachers for better 

students 

Europass 

Teacher 

Academy  

www.teachera

cademy.eu 

Barcelona, 

Spania 

15.10.2018 - 

20.10. 2018  

 

4 Cadre 

didactice din 

învațământul 

preşcolar,  

primar, 

gimnazial şi 

liceal 

https://www.sch

ooleducationgat

eway.eu/en/pub/

teacher_academ

y/catalogue/deta

il.cfm?sid=2985

0 

Classroom 

Management 

Europass 

Teacher 

Florența, Italia 4 Cadre 

didactice din 

https://www.sch

ooleducationgat



Solutions for 

Teachers: new 

methodologies, 

effective 

motivation, 

cooperation and 

evaluation 

strategies 

Academy  

www.teachera

cademy.eu 

03.12.2018 – 

08.12 2018   

învațământul 

preşcolar, 

primar, 

gimnazial şi 

liceal 

eway.eu/en/pub/

teacher_academ

y/catalogue/deta

il.cfm?sid=2938

2 

Interactive 

Teaching - Using 

Educational Games 

and New 

Technology in 

order to enhance 

learners’ 

motivation 

Eruditus 

Language 

School 

http://eruditus

-ong.com 

Konstanz, 

Germania 

04.02.2019 - 

08.02.2019 

4 Cadre 

didactice din 

învațământul 

preşcolar, 

primar, 

gimnazial şi 

liceal 

https://www.sch

ooleducationgat

eway.eu/en/pub/

teacher_academ

y/catalogue/deta

il.cfm?sid=4521

5 

Course "Structured 

Educational Visit to 

Schools/Institutes 

& Training 

Seminar in 

Sweden” 

English 

Matters, S.L. 

www.english

matters.org 

 

Stockholm, 

Suedia 

24.03.2019 – 

30.03 2019 

4 Echipa 

managerială 

şi cadre 

didactice din 

învațământul 

preşcolar, 

primar, 

gimnazial şi 

liceal 

https://www.sch

ooleducationgat

eway.eu/en/pub/

teacher_academ

y/catalogue/deta

il.cfm?sid=3804

4 

 

Selecţia participanţilor se va desfăşura în conformitate cu stipulările din Condiţiile 

Generale ale contractului încheiat între AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME 

COMUNITARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE şi 

LICEUL TEORETIC BOGDN VODĂ HĂLĂUCEȘTI. 

 

 

DERULAREA CONCURSULUI DE SELECȚIE: 

Procesul de selecţie se va derula conform graficului: 

 2iulie 2018, ora 15.00, depunerea dosarelor de candidatură la secretariat, cu nr. de 

înregistrare; 

 03 septembrie 2018, ora 13.00  - afișarea rezultatelor parțiale; 

 04 septembrie 2018 între orele 10.00 –15.00 – interviul; 

 05 septembrie 2018, ora 12.00 –afișarea rezultatelor finale; 

 06 septembrie 2018 între orele 10.00 –15.00 – depunera contestațiilor; 

 07 septembrie 2018, ora 12.00 –afișarea rezultatelor după contestații. 

 

 

 

 



 

 

DETALII DESPRE CONCURS 

Pentru selecția participanților a fost numită Comisia de selecție din cadrul proiectului 

 Erasmus+ Ka 101 Acțiunea Cheie 1 – Educația școlară, cu numărul  2018-1-RO01-KA101-

048356 prin decizia internă numărul 74 / 20.06.2018 

Comisia este formată din 3 membri şi un secretar dintre care: 

 președinte: prof. Cătălin Tonegaru 

membru: bibliotecar Agnesa Leahu 

membru: educator Valeria Bişoc 

secretar: informatician Ştefăniţă Vieru 

ANEXA 1 - PROCEDURA DE SELECȚIE 

ANEXA 2 - CRITERII DE SELECȚIE 

ANEXA 3 - CERERE ÎNSCRIERE LA CONSURSUL DE SELECȚIE 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ SOLICITAT VA CUPRINDE URMÃTOARELE 

DOCUMENTE  (în această ordine): 

 Cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la concursul de selecție; 

 Copie xerox după cartea de identitate; 

 Paşaport lingvistic european; 

 Scrisoare de intenție, în care se vor menționa modalitățile de diseminare și se va detalia 

modul în care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect. 

 CV în format european datat și semnat de către candidat;  

 Fişa de evaluare cu punctajul autoevaluării, având anexate copii xerox după documentele 

justificative. 

 

 

 

 



ANEXA 1 

Procedura de selecţie a cadrelor didactice participante la Proiectul european  de 

mobilitate pentru profesori Erasmus+ KA 101 Acțiunea Cheie 1 – Educația școlară, cu 

numărul  2018-1-RO01-KA101-048356 

Scopul: Scopul acestei proceduri este selectarea obiectivă a cadrelor didactice din Liceul 

Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești, județul Iași, care vor participa la mobilitățile proiectului 

Erasmus+, cu titlul „Școala – o șansă pentru un viitor mai bun” 

Domeniul de aplicare: Procedura se aplică la Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești, județul 

Iași, 

 

Documente de referinţă: Regulamentul de ordine interioară, Manualul Calității, Legea 

învățământului, Formularul de candidatură, Ghidul Programului Erasmus+, Apelul național 

pentru scrierea de proiecte Erasmus+2018 

 

 

Obiectul: Această procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic de la Liceul 

Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești, județul Iași,, care doresc să participe la proiect în urma 

înscrierii voluntare la procesul de selecție. 

 

Responsabili: Comisia de selecţie a participanților la mobilități. 

 

Reguli de procedură: Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la aviziere, în grupul de lucru al 

cadrelor didactice, pe site-ul  şi pe  pagina de Facebook a liceului. 

 

Procedura: 

Pasul 1. Stabilirea prin decizia conducerii școlii a comisiei de selecţie a participantilor la cursuri, 

comisie alcătuită din trei cadre didactice/didactic auxiliar care și-au anunțat intenția de a nu își 

depune candidatura pentru mobilitățile proiectului. 

Pasul 2. Elaborarea criteriilor de departajare a cadrelor didactice care vor să participe la proiect. 

Pasul 3. Anunț concurs de selecție la aviziere, în grupul de lucru al cadrelor didactice, pe  site-ul 

și pagina de Facebook a liceului. Afişarea condiţiilor și a criteriilor pe care trebuie să le 

îndeplinească potențialii beneficiari ai proiectului- cadre didactice. 

Pasul 4. Apelul către cadrele didactice din şcoală în cadrul unei şedinţe a Consiliului profesoral. 

Se anunță și pe această cale concursul de selecție a cadrelor didactice doritoare să participe la 

cursuri de formare europeană.  

Pasul 5. Depunerea dosarului de candidatură, a unei cereri și scrisori de intenţie, însoţite de un 

C.V. și de documente justificative solicitate, la secretariat, în intervalul afișat. 

Pasul 6. Verificarea eligibilității persoanelor înscrise pentru participarea la mobilitățile din 

cadrul proiectului; 



Pasul 7. Aplicarea procedurii de selecție pentru persoanele care își exprimă intenția de a 

participa la mobilități; 

Pasul 8. Aprobarea listei persoanelor eligibile în cadrul consiliului de administrație; 

Pasul 9. Emiterea deciziei privind participanții la proiect 

Pasul 10. Afişarea rezultatelor. 

Pasul 11. Încheierea unui contract cu profesorii selectați să participe la cursurile europene de 

formare prin acest proiect. 

 Atribuţiile comisiei de selecţie 

Comisia va avea următoarele sarcini: 

- preluarea de la coordonatorul proiectului și de la directorul școlii a dosarelor înregistrate; 

- stabilirea grilelor finale de evaluare; 

- evaluarea dosarelor de candidatură; 

- stabilirea punctajului final/a rezultatelor finale; 

- comunicarea rezultatelor finale – anunţarea candidaţilor cu privire la rezultatul selecţiei; 

- transmiterea rezultatelor selecţiei către echipa de gestiune a proiectului. 

Atribuţiile comisiei de rezolvare a contestaţiilor: 

- soluţionarea contestaţiilor depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor;  

- anunţarea persoanelor care au depus contestaţie cu privire la rezultatul reevaluării; 

- transmiterea rezultatelor contestaţiilor către echipa de gestiune a proiectului. 

Comisia de selecţie 

 președinte: prof. Cătălin Tonegaru 

membru: bibliotecar Agnesa Leahu 

membru: educator Valeria Bişoc 

secretar: informatician Ştefăniţă Vieru 

Echipa de proiect, 

Coordonator proiect: prof. Iulian Ghercă 

Responsabil cu activitatea de monitorizare și evaluare: prof. Ana - Maria Aissa Neculăeș 

Responsabil cu activitatea de diseminare și impact: prof. Claudia Tălmăcel  

Persoana de contact: prof. Monica Tudorache 

Responsabil financiar: administrator financiar Doru Batovici 

Director,                 

  Prof. Lidia - Mihaela Neculăeș 

 

 

 

 

 



 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAȘI 

Liceul  Teoretic Bogdan Vodă 
Hălăucești, Jud. Iași 

Tel.  0232/717513 

Fax 0232/715671 

        NR.  1146/20.06.2018 

ANEXA 2          

 

CRITERII DE SELECŢIE PENTRU CURSURILE DE FORMARE 

 

 Life Coaching for Teachers: happy teachers for better students 

 Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and 

evaluation strategies 

 Interactive Teaching - Using Educational Games and New Technology in order to enhance learners’ motivation 

 Course "Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in Sweden 

 

În cadrul  proiectului european  de mobilitate pentru profesori Erasmus+ KA 101 Acțiunea Cheie 1 – Educația școlară, cu 

numărul  2018-1-RO01-KA101-048356, Școala – o șansă pentru un viitor mai bun 

 

Criteriul Subcriteriul Detalieri Punctaj 

total 

 

Pctj. 

autoev

. 

Pctj. 

eval. 

comisie 

Dovezi 

Pregătirea 

profesională 

Formarea iniţială Studii superioare de lungă durată 
5 5  

CV, copie după 

diploma de licenţă 

Studii superioare de scurtă durată 
3   

CV, copie după 

diploma de licenţă 

Formarea continuă Gradul didactic I 5 5  CV, copie certificat 

Gradul didactic II 3   CV,  copie certificat 

Definitivat 2   CV,  copie certificat 

  Debutanți 1   CV 

 

 

 

 

Responsabilităţi la 

nivel de şcoală- 

calitatea actului 

managerial ca director/ 

Director, coordonator structură, consilier educativ 
10 10  

Copie decizie de 

numire 

Responsabil comisie metodică/sef catedra(2p), 

membru CEAC(2p), membru în comisia de 
12 12  

Copie decizie de 

numire 



 

 

 

Implicarea în 

viaţa şcolii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

responsabil/ membru în 

comisii 

actualizare PDI(2p), membru în comisia pentru 

curriculum(2p),membru CA(2p), 

coordonator/membru in echipa de redactare proiecte/ 

programe europene(2p) 

Activităţi extraşcolare Iniţierea şi implementarea unor proiecte la nivel 

european/naţional/local  10/6/4 
10  

Copie decizie, 

adeverinţă, copii 

procese verbale 

Participare la simpozioane, sesiuni de comunicări, 

conferinţe  
6/activit. 

(maxim 2) 
12  

Copii diplome de 

participare, adeverinţe 

Organizator/însoţitor excursii 3 
3  

Copie după planul 

excursiei 

Iniţiere şi desfăşurare activităţi educative 1/activit. 

(maxim 3) 
3  

Proces verbal, 

adeverinţă, diplomă 

 Coordonator reviste şcolare, publicare de articole 

înpublicatii/ reviste de specialitate şi de pedagogie 

(5p/activitate)  

 

1/articol 

(maxim 4 

articole) 

4  

Copie sau indicarea 
link-ul online  
 

Atragere de fonduri Obţinere finanţare proiecte europene;/  sponsorizări 

sau donaţii;/ contribuţie 2% la ONG-ul şcolii 
4/2/1 4  

Adeverinţă, contracte 

de sponsorizare, 

proces verbal pentru 

donaţii 

 
Activitatea didactică   Performațe școlare obținute de candidat( rezultate 

școlare, participări la concursuri și olimpiade școlare) 
4 4  

Evaluarea CV-ului și a 

documentelor anexate 

Necesitatea 

participării la 

curs 

 

 

 

 

 

Relevanţa temei 

cursului în activitatea 

didactică 

Motivaţia convingătoare a necesităţii participării la 

curs 
10/7/4 10  

Scrisoare de intenţie 

Materia predată să corespundă tematicii proiectului 

sau functia detinuta sa fie vizata in procesul de 

perfectionare prin cursurile existente (proiectul 

abordează problemele legate de strategii privind 

reducerea abandonului școlar, proiectarea didactică 

centrată pe dezvoltarea competențelor secolului XXI) 

8/4 8  

Încadrarea cadrului 

didactic ca diriginte/ 

învățător/ director 

 

 

 Cursuri de formare in ultimii 2 ani  (10p/curs 

cu 25CPT, 

5p/curs cu 

minim 5 

CPT, 

1p/curs 

fara CPT) 

10  

Evaluarea CV-ului și a 

documentelor anexate 



TOTAL 
Max. 100 

puncte 
  

 

 

NOTĂ:  

1. ACTIVITĂȚILE ȘI DOVEZILE SUNT VALABILE PENTRU ULTIMII 2 ANI ȘCOLARI. 

2. NU EXISTĂ LIMITĂ MINIMĂ DE PUNCTAJ. IERARHIZAREA SE VA FACE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTAJULUI 

OBȚINUT.  

3. PUNCTAJUL FINAL SE VA STABILI CONFORM TABELULUI: 

Punctaj fişă(1) Punctaj interviu(2) Media finală((1+2)/2) 

   

 

Comisia de selecție, 

președinte: Cătălin Tonegaru 

membru: Agnesa Leahu 

membru: Valeria Bişoc 

secretar Ştefăniţă Vieru 

 

 

 Echipa de proiect, 

 Coordonator proiect: Prof. Iulian Ghercă 

 Responsabil cu activitatea de monitorizare și evaluare: Prof. Ana - Maria Aissa Neculăeș 

 Responsabil cu activitatea de diseminare și impact: Prof. Claudia Tălmăcel  

   Persoana de contact: Prof. Monica Tudorache 

 Responsabil financiar: Doru Batovici 

Director,                 

  Prof. Lidia - Mihaela Neculăeș 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAȘI 
Liceul  Teoretic Bogdan Vodă 

Hălăucești, Jud. Iași 

Tel.  0232/717513 

Fax 0232/715671 

                                                                                            Aprobat director, 

         Prof. Lidia Mihaela Neculăeș 

NR. 1147 / 20.06.2018 

Anexa 3 

CERERE DE ÎNSCRIERE 



 

Subsemnatul/Subsemnata,……………………………………......................... 

cadru didactic la Liceul Teoretic Bogdan Vodă, Hălăucești, județul Iași,  legitimat prin CI seria………… nr..……..…, eliberată de 

…………………………............, la data de …………………, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de selecţie în cadrul  

proiectului de mobilitate pentru profesori Erasmus+ Ka 101 Acțiunea Cheie 1 – Educația școlară, cu numărul 2018-1-RO01-KA101-

048356, Școala – o șansă pentru un viitor mai bun. Menționez că doresc să particip la următoarele mobilități: 

1................................................................................................................................... 

2.................................................................................................................................. 

3.................................................................................................................................. 

4.................................................................................................................................. 

 

Doamnei Director al Liceului Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești 
 

 


