
 
 

 
 

 

 

 

ANEXA 1 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

 Subsemnatul/a, ......................................................................................................., 

profesor titular la Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” – Iaşi, specialitatea 

................................................................................................, doresc să particip la Concursul 

de selecție pentru mobilitate desfășurat în cadrul proiectului Erasmus+,  Acţiunea Cheie K1, 

cu titlul “Oportunități de dezvoltare profesională la standarde europene” finanţat de Comisia 

Europeană prin contract nr. 2018-1-RO01-KA102-048405.  

 Precizez că am luat notă de prevederile procedurii de selecție din proiectul menționat 

mai sus și sunt de acord cu acestea. 

 Declar că dețin toate informaţiile legate de acest proiect și cunosc atât drepturile, cât și 

obligaţiile pe care le voi avea în calitate de participant la acest proiect. 

 

De asemenea, declar că informaţiile de mai jos sunt reale.  

 

 

Document de identitate: Tip/Serie/Număr/Eliberat de/La data de:  

____________________________________________________________________  

CNP:________________________________________________________________  

 

 

Domiciliul: Localitate/Strada/Nr./Bloc/Apartament/Sector-Judeţ/Cod Postal  

____________________________________________________________________  

 

Telefon fix/mobil:  

 

Email:  

 

Data: 

       Semnătura: 

  



 
 

 
 

 

ANEXA 2 

ANGAJAMENT 

de disponibilitate faţă de activitaţile proiectului 

 

 

 Subsemnatul(a)………………………….…………………………..…………………., 

CNP…………………………………… domiciliat(ă) în ………………., str. 

.....……………………., nr. .…, bl. ......, ap. …., tel. Fix ….................… tel. mobil 

…...……......................…., e-mail ………................................………… , posesor(oare) al(a) 

actului de identitate seria .............., nr......................................., cadru didactic (ă) la 

....................................................................................................,  

 mă angajez prin prezenta că, în cazul în care voi fi selectat/ă ca titular în grupul țintă Personal 

VET în cadrul  proiectului “Oportunități de dezvoltare profesională la standarde europene” 

finanţat de Comisia Europeană prin contract nr. 2018-1-RO01-KA102-048405, să particip la 

toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa de 

management al proiectului. 

 Declar pe propria răspundere că am fost informat(ă) despre obiectivele şi activităţile 

proiectului mentionat mai sus şi mă angajez să respect cerinţele proiectului /programului de 

formare.  

 Am luat la cunoștință că nerespectarea acestui angajament poate duce la eliminarea mea 

de pe lista de persoane din grupul țintă și voi putea fi obligat(ă) de către organizatia beneficiară, 

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” – Iaşi, la plata cheltuielilor aferente pregatirii 

de care am beneficiat. 

 

 

 

 

Data: ………………..    

 

Semnătura, 

   ……………………..…………… 

 

  



 
 

 
 

ANEXA 3 

FIȘA DE EVALUARE   

 pentru selecția participanților la mobilitate, cadre didactice,  STAFF VET 

în cadrul proiectului „Oportunități de dezvoltare profesională la standarde europene”, 

2018-1-RO01-KA102-048405 

 

Nume și prenume…………………………………………………………………. 

Specialitatea………………………………………………………………………. 

 

CRITERIUL DETALIERE 

PUNCTAJE 

M
a
x
im

e 

A
u

to
-

ev
a
lu

a
re

 

E
v
a
lu

a
r

ec
o
m

is
ie

 

I. Competenţe lingvistice - limbă engleză 15   

Cunoștințe de limbă 

engleză 

a. nivel B1 – 6p 

b. nivel B2 – 9p 

c. nivel C1 – 12p 

d. nivel C2 – 15p 

   

II. Atitudine și motivaţie pentru managementul carierei şi al dezvoltării 

profesionale 

25   

Valorificarea 

competenţelor ştiinţifice, 

didactice şi metodice 

dobândite  prin:   

a. a. participarea la programele de formare 

continuă/perfecţionare. 

5 p x nr. de cursuri de perfecţionare, max. 10 p  

10   

b. b. participarea la simpozioane, sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, cu lucrări publicate, 

coordonare lucrări elevi publicate în revista 

UNIVERSUL ECONOMIC 

5p x nr. lucrări, max.10 p 

10   

c. c. Coordonare comisii de lucru la nivel local, 

județean: responsabil cerc metodic, 

responsabil comisie metodică, responsabilități 

în cadrul catedrei economic/comerț max.5p 

5   

III.  Performanțe în inovarea didactică și pregătirea elevilor 30   

Elaborarea de programe 

școlare, RED 

a.  autor programe școlare pentru CDL, avizate 

ISJ – 4 p/programă, max. 16 p 

16   

b. autor resurse educaționale deschise, avizate 

ISJ – 3p 

3   



 
 

 
 

Dezvoltarea de parteneriate 

cu agenții economici și alte 

instituții de profil 

a. Încheierea contractelor cu agenții 

economici în vederea efectuării stagiilor de 

pregătire practică a elevilor  6 p 

6   

b. Dezvoltarea de parteneriate în vederea 

organizării unor activități extrașcolare  2 p 

2   

Rezultate obținute cu elevii 

la olimpiade, concursurile 

școlare, târguri ale firmelor 

de exercițiu 

Premiu etapa județeană – 0,5 p  

Premiu etapa regională  - 1 p  

Premiu etapa națională – 1,5 p  

Punctaj max. 3p 

3   

IV. Argumentarea modului în care rezultatele obținute de participantul 

la  mobilitate  vor fi integrate la clasă, în școală 

15   

Candidatul prezintă  3 

modalități de a integra la 

clasă rezultatele obținute în 

mobilitate 

Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare 

argument. 

   

V. Asumare activităţi ce asigură sustenabilitatea proiectului 10   

Redactare materiale Ghid 

metodologic 

Se acordă câte 1 p pentru fiecare temă 

publicată – max 3p 

3   

Revizuire CDL-uri Se acordă 2p pentru revizuire CDL - Integrare 

profesională 

2   

Propuneri măsuri de 

îmbunătățire a planului 

strategic al catedrei VET  

Se acordă 1 p pentru propuneri de măsuri 1   

Diseminare pe plan local, 

regional, naţional, 

internaţional 

Se acordă 0,5 p/activitate, max. 2p 2   

Activităţi de 

evaluare/raportare;  

- realizare chestionare de evaluare a activităţilor 

– 1 p 

- întocmire rapoarte pentru activităţi 1 p 

2   

VI. Experienţă în derularea proiectelor cu finanțare europeană 5   

PUNCTAJ  TOTAL 100   

 

 Data          Semnătura, 

  



 
 

 
 

 

 

ANEXA 4 

 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 

 

 Subsemnatul/a….…….............………......................................, identificat/ă cu actul de 

identitate seria ............, nr. ...……........,CNP……..........…………………………cu domiciliul 

în localitatea..........................................……………., str. .....…………………………............. 

nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. .........,sectorul/judeţul ............………………., declar în mod 

expres pe propria răspundere, că sunt de accord cu prelucrarea datelor mele personale, acestea 

urmând a fi tratate în condiţii de confidenţialitate, în conformitate cu prevederile Directivei 

CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 

677/2001, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia 

naţională prin Legea nr. 506/2004. 

 

 

Data: 

      Nume si prenume: 

      Semnătură, 


