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Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia 
(text,fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de 
Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă 
responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. 

 

 

Liceul Tehnologic Nr.1 Cîmpulung Moldovenesc anunță demararea procedurii de selecție 

pentru formarea grupului țintă de 4 profesori VET + 2 rezerve, în vederea participării la mobilitatea 

de învățare din perioada 23 octombrie- 29 octombrie, din Barcelos, Portugalia, în cadrul 

proiectului „EXPERIENȚE DE ÎNVĂȚARE ÎN DOMENIUL TEHNIC LA NIVEL EUROPEAN”. 

Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România finanțat  

Prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021 

Contract nr: 2021-EY-PCVET-0016 
 

Înscrierea la selecție se realizează prin depunerea dosarului de candidatură și 

înregistrarea la secretariatul școlii în perioada prevăzută în Calendarul procesului de selecție.  

 

 Data  Activitatea  

     06 septembrie 2022  Afișarea ofertei de mobilități  

     06 septembrie 2022  Sesiune de informare mobilități  

     07  septembrie2022   Afișarea anunțului de selecție  

08-09 septembrie 2022  Depunere dosare candidați  

      12 septembrie 2022 Analiza dosarelor, completarea documentelor  

       13 septembrie2022  Selecția grupului țintă și a rezervelor  

       13 septembrie 2022   
Afișarea rezultatelor până la orele 14:00   

Depunerea contestațiilor până la orele 16:00  

        14septembrie 2022  
Rezolvarea contestațiilor. Afișare 

rezultate finale pana la orele 10:00  

  14-15 septembrie 2022 Preluare procese verbale selecție si documente  

 

 

Sunt eligibili să aplice profesorii care îndeplinesc următoarele cerințe:  

 Profesor angajat la Liceul Tehnologic Nr.1 Cîmpulung  Moldovenesc;  

 

 Predarea de discipline din domeniul serviciilor(profesor VET); 

 Competențe de operare PC 
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Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:  

 

 Cerere adresată directorului Liceului Tehnologic Nr.1, pentru înscrierea la concursul de 

selecție (Anexa 1);  

 Copie xerox după cartea de identitate;  

 Curriculum Vitae în format Europass;  

 Scrisoare de intenție;  

 Declarație privind disponibilitatea de a participa la activitățile de diseminare a mobilității 

(Anexa 2);  

 Acord privind utilizarea datelor personale (Anexa 3);  

 Acord privind utilizarea imaginii personale (Anexa 4);  

 Fișa cu punctajul autoevaluării și documentele justificative (Anexa 5).  

            

  

Notă: Vă rugăm să introduceți documentele solicitate într-un dosar de plastic cu șină fără folii, 

respectând ordinea din opis. Precizăm că toate documentele solicitate în dosarul de candidatură 

sunt obligatorii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


