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LICEUL TEHNOLOGIC „AL. VLAHUŢĂ”     
ŞENDRICENI, COD. 717 380, JUD. BOTOŞANI 
TELEFON +40 23 162.04.29 
adresa WEB: http://www.gsvlahuta.ro 
e-mail: vlahuta@gsvlahuta.ro    

    Nr 10187 din 30.09.2022                                                         
 
 

ANUNȚ 
 

SELECŢIE CADRE DIDACTICE PARTICIPANTE LA MOBILITĂȚI ÎN 
PROIECTUL EUROPEAN ERASMUS+ 

 
NR. 2022-1-RO01-KA121-VET-000055799 

"Internships in Europe" 

Cod de Acreditare VET Erasmus+ 2021-1-RO01-KA120-VET-000043697 

 
In cadrul proiectului "Internships in Europe", se selectează un număr de 4 

cadre didactice şi 1 rezervă din cadrul Liceului Tehnologic "Alexandru Vlahuță", 

pentru a participa la efectuarea cursului de formare „ICT FOR TEACHING AND 

LEARNING ” de 1 săptămână in Spania, în perioada Noiembrie 2022 

 
Criterii de selecţie ale candidaţilor: 
- să fie profesor VET/ TIC; 
- să aiba un nivel de cunoștințe de limba engleză de minimum B1; 
- să aibă competențe digitale minime; 
- să facă parte din colectivul de cadre didactice ale Liceului Tehnologic "Alexandru 

Vlahuță" Șendriceni; 
- să dea dovadă de interes și de motivație personală. 

 
 

Cadrele didactice vor intocmi un dosar de selecţie (din PVC cu şină) 
ce va cuprinde: 
- copie după CI și Certificat naștere 
- scrisoare de intenție 
- CV format Europass (inclusiv copii după diplome, premii, certificate 
obținute in ultimii 5 ani in domeniul IT sau limba engleză) 

 

http://www.gsvlahuta.ro/
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Dosarul de selecţie va fi predat responsabilului procesului 
de selecție, prof. Rotariu Gheorghe, in perioada 3-7 Octombrie 
2022. 

 

Probele de concurs: 
1. Proba orală (conversație) limba engleză: perioada 10.10-12-10.2022 
2. Proba practică TIC: perioada 14.10 – 15.10.2022 

 
Etapele selecţiei: 
– Anunţul de selecţie - 29.09.2022 
– Înscrierea candidaţilor - în perioda 3.10 – 7.10.2022 
– Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor depuse - 8.10-

9.10.2022 
– Desfăşurarea concursului de selecţie - în perioada 10.10 – 15.10.2022 
– Afişarea rezultatelor în 17.10.2022 
– Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii în 18.10.2022 
– Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi în 19.10.2022 

 

Contestaţii: 
Eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de selecţie vor fi 
depuse/transmise pe data de 10.02.2022, între orele 9- 14 la secretariatul școlii. 
Contestaţia va fi analizată de o comisie numită de managerul proiectului care va fi 
formată din alte persoane decât cele care au participat la evaluarea iniţială. Decizia 
comisiei de soluționare a contestației este definitivă. 

 
Cerinţe pentru participanţi (în timpul şi după finalizarea 
proiectului): 
a. Respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică şi 
culturală, care se va desfăşura anterior perioadei de mobilitate; 
b. Respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, precum şi a solicitărilor 

echipei de management a proiectului; 
c. Elaborarea raportului individual în termen de 2 săptămâni de la revenirea din 

mobilitate; 
d. Implicarea activă în activităţile de diseminare şi valorizare prevăzute în proiect, în 
conformitate cu planul de diseminare şi valorizare a experienţei dobândite în cadrul 
proiectului. 

 


