
                                                                                  
 

Proiect finanțat prin Programul Erasmus+ 

Acțiunea cheie K1 – Proiecte de mobilitate 

Domeniul – EDUCAȚIA ADULȚILOR  

Titlul proiectului DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN EDUCAȚIE PERMANENTĂ ȘI VOLUNTARIAT 

Numărul de identificare al contractului: [2014 - 1- RO01-K104-000605] 

Durata: 2 ani (septembrie 2014 – august 2016) 

Beneficiar: ASSED Suceava 

 

ANUNȚ  
 

ÎN ATENTIA CADRELOR DIDACTICE, LECTORILOR, CONSILIERILOR,  

MEMBRI ASSED 

 

CONCURS DE SELECȚIE  
 

         Ca urmare a aprobării proiectului cu titlul: „DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN EDUCAȚIE 

PERMANENTĂ ȘI VOLUNTARIAT” ASSED Suceava organizează CONCURS DE SELECȚIE a 

participanților la activitățile perfecționare  prin mobilitate. 

 Obiectivul principal al proiectului este formarea unor persoane resursă, prin activitățile de 

mobilitate în domeniile: consiliere, marketing și implementarea TIC în procesul de formare inițială și 

continuă, necesare creării de rețele de consilieri, formatori și evaluatori profesioniști în vederea 

asigurării calității în formare și creșterii angajabilității. 

Durata programului de formare prin mobilitate va fi de 7 zile, iar activitățile se vor desfășura în 

perioada ianuarie 2015 – iunie 2016. Furnizorii de formare sunt :„d.kommer business development & 

intercultural personnel development” Viena, Austria și.„GEROS ONLUS” Cagliari, Italia. 

Concursul de selecție va fi organizat în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare 

[2014-1-RO01-K104-000605] Partea I Condiții speciale, partea II Condiții generale,  anexele  aferente 

contractului - Anexa I,II,III, IV, V, VI și a următoarelor acte normative: 

1. Regulamentul UE nr.1288/2013 al Parlamentului și Consiliului European, privind derularea 

programului Erasmus + în perioada 2014-2020, 

2.Regulamentul financiar aplicabil bugetului UE nr. 66/2012; 

3.Ghidul programului Erasmus+ 

Condiții de participare: 

1. Cadru didactic și consilier din școală membră ASSED; 

2. Cadru didactic și consilier membru ASSED; 

3. Lectori, specialiști ai agenților economici, membri ASSED; 

Calendarul concursului de selecție 

 

DATA ACTIVITATEA 

20 - 28.11.2014  Depunerea portofoliilor 

02 - 04.12.2014  Evaluarea portofoliilor 

05-06.12.2014  Desfășurare interviu  

08.12.2014  Afișarea rezultatelor 

09.12.2014  Primirea contestațiilor 

10.12.2014  Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 

    

Portofoliul depus de către fiecare candidat va cuprinde următoarele documente: 

 a) cerere (model în anexa 1); 



 b) diplomă/diplome de licență, masterat, doctorat – copie certificată „conform cu originalul” 

de către candidat; 

c) CV în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină; 

d) scrisoare de intenție (în care va fi menționată expres disponibilitatea candidatului de a 

participa la activitățile proiectului, precum și experiența relevantă în domeniul pentru care s-a înscris); 

e) copie după Cartea de identitate; 

f) copie după Certificat de naștere; 

g) copie după Certificat de căsătorie (dacă este cazul); 

h) adeverință eliberată de unitatea școlară din care să rezulte faptul că participantul la selecție nu 

a beneficiat de finanțare prin proiect similar, pentru a evita dubla finanțare; 

i) recomandarea angajatorului privind competențele profesionale, de lucru în echipă și 

comunicare cu specificația că, pe perioada mobilității li se vor acorda candidaților concediul de odihnă 

sau învoire( numai pentru lectori specialiști din mediul economic); 

 j) certificat de formator ( numai pentru lectori specialiști din mediul economic). 

 

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și introduse în ordinea prezentata mai sus, 

într-un dosar cu șină. Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului. 

 

Probele  și locul desfășurării concursului de selectie: 

 

Selecția membrilor grupului țintă presupune analiza portofoliului transmis la ASSED Suceava 

și interviu. Interviul se va desfășura la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava, sala P.3. Planificarea 

pe ore se va afișa pe data de 04.12.2014 pe site-ul www.assed.ro. 

 

Cerințe pentru participanți ( în timpul și după  finalizarea proiectului): 

a. respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică și culturală, care 

se va desfășura anterior perioadei de mobilitate; 

b. respectarea programului de lucru, în cadrul mobilității, precum și a solicitărilor echipei de 

gestiune a proiectului;  

c. elaborarea raportului la revenirea din mobilitate, conform formularului elaborat de 

A.N.P.C.E.F.P.; 

d. participare la elaborarea suportului de curs; 

e. implicarea activă în  activitățile de diseminare și valorizare prevăzute în proiect în 

conformitate cu planului de diseminare și valorizare a  experienței dobândite în cadrul proiectului.  

 

Pentru informații suplimentare despre proiect consultați site-ul www.assed.ro 

Persoană de contact – prof. Maria Teodoreanu, coordonator de proiect 

Data afișării la sediul unității școlare și pe site- ul propriu: 20.11.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assed.ro/
http://www.assed.ro/


                                                                                  
 

 

 

Anexa 1 

 

 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

 

 

Subsemnatul/a …………………………………………………, domiciliat/ă în 

localitatea ……………….., județ/sector ….…., strada ………………………., nr. 

………, bl. ………., sc. ….,et. …,  ap. …. telefon …………………, adresă    e-mail 

……………….……………………..., cadru didactic/lector/consilier angajat la 

………………………………………………………….doresc să particip la Concursul 

de selecție pentru mobilitate desfășurat în cadrul proiectului „DEZVOLTARE 

DURABILĂ PRIN EDUCAȚIE PERMANENTĂ ȘI VOLUNTARIAT”, Contract: 

[2014 - 1- RO01-K104-000605]. 

 

Anexez la prezenta cerere portofoliul ce conține un număr de ……pagini. 

 

 

 

Prenume şi nume        Data 

 

Semnătură 

 


