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PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
pentru selecţia profesorilor însoţitori în cadrul proiectului Proiectul “BIO BREAD: producerea şi 

transformarea pâinii biologice ca o practică Europenă  comună în vederea păstrăii, împărtăşirii şi 

respectării identităţii culturale,  a tradiţiilor şi a valorilor”, Nr. 2019-1-IT02-KA229-062280_2 
Selecţia va consta în evaluarea dosarelor de candidatură. Acestea se vor depune la secretariatul 

COLEGIULUI AGRICOL ȘI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ   “VASILE ADAMACHI” DIN IAŞI, 

până în data de 8 octombrie 2019, ora 12.   

Dosarul de candidatură pentru profesorii însoţitori va cuprinde: 

 Cerere tip; 

 Copie a cărţii de identitate; 

 Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1); 

 Scrisoare de intenţie datată şi semnată; 

 CV-europass (Copie după documente care atestă activitatea specifică, relevantă pentru prezenta 

procedură de selecţie), anexe la CV; 

 

Pentru ocuparea pozițiilor de ”profesori însoțitori”, pot candida persoanele care îndeplinesc, 

cumulativ, următoarele condiţii: 

Condiţii de eligibilitate: 

 să fie profesor în unitatea de învăţământ; 

  să deţină competenţe de comunicare în limba engleză (nivel B2); 

 să deţină competenţe de planificare, monitorizare şi control; 

 reprezintă un avantaj experienţa în alte activităţi de mobilitate/programe Erasmus+. 

Criterii de selecţie: 

  Să fie profesor în cadrul Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” din Iaşi (10 

p, eliminatoriu) 

 Să deţină experienţă în derularea de proiecte (implementare, evaluare, diseminare/valorizare ) (30 p) 

  Să deţină competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză (20 p) 

  Să deţină competenţe de utilizare TIC (20 p) 

  Să aibă disponibilitate de lucru în echipă (20 p) 

Selecţia va consta în evaluarea dosarelor de candidatură. 

Vor fi seclectaţi 4 profesori însoţitori. Acestia, vor avea următoarele responsabilităţi: 

 organizarea grupelor de elevi 

 întocmirea tuturor documentelor necesare pentru desfăşurarea mobilităţii:documente personale, 

asigurare medicală, acordul părinților, dosar cu aprobarea ISJ. 

 vor depune eforturi pentru suplinirea familiei şi menţinerea coeziunii grupului, implicându-i în 

diverse activităţi educative de petrecere a timpului liber; 

 vor urmări respectarea de către participanţi, dar şi de către organizaţiile de primire a programului 

zilnic de formare şi a condiţiilor de lucru la locurile de efectuare a stagiului; 

 vor consulta fişele de prezenţă şi fişele de observaţie întocmite de tutorii din organizaţiile de 

primire, referitoare la: interesul manifestat de participant faţă de propria lor perfecţionare profesională, 

participarea activă şi continuă la activităţile incluse în programul de lucru, implicarea participanţilor în 
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rezolvarea promptă a sarcinilor de lucru, progresul înregistrat de-a lungul stagiului sau, in cazul 

nerespectării regulilor stabilite anterior intre organizaţia de trimitere şi organizaţia de primire; 

 vor organiza întâlniri de lucru săptămânale cu grupele de elevi în scopul stabilirii gradului de 

adaptare la noile condiţii de lucru; 

 vor întocmi un raport săptămânal în care se va consemna progresul înregistrat de elevi şi în care 

vor fi incluse noile achiziţii în domeniul îmbunătăţirii competenţelor profesionale; 

 vor consilia elevii în vederea realizării jurnalului propriu, care se doreşte a fi oglinda stagiului de 

instruire practică din perspectiva elevilor şi a percepţiilor acestora; 

 vor aplica chestionare referitoare la nivelul pregătirii de bază, cu privire la rezultatele aşteptate la 

începutul stagiului şi la finalul acestuia; 

 vor colabora cu coordonatorul de proiect pentru evaluarea, validarea şi certificarea pregătirii 

elevilor pe  perioada derulării proiectului, pentru întocmirea raportului anual şi final şi pentru eliberarea 

documentelor de mobilitate europeană; 

 vor monitoriza si disemina programul de lucru, desfăşurarea activităţilor şi dobândirea 

competenţelor agreate prin Learning agreement. 

 Arhivarea documentelor rezultate în urma activității desfășurate de fiecare participant. 
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Cerere înscriere 

 

Subsemnatul/a ....................................................................., posesor al CI, 

Seria........Nr.......................profesor de........................................................................la Colegiul Agricol 

și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” din Iaşi, doresc să particip la procesul de selecţie a 

profesorilor însoţitori din cadrul proiectului  nr. . 2019-1-IT02-KA229-062280_2 “BIO BREAD: 

producerea şi transformarea pâinii biologice ca o practică Europenă  comună în vederea păstrăii, 

împărtăşirii şi respectării identităţii culturale,  a tradiţiilor şi a valorilor” proiect cu finanţare de la 

Uniunea Europeană. 

            Menţionez că am luat la cunoştinţă de toate criteriile care presupun participarea la acest proiect. 

Ataşez la această cerere următoarele documente : 

 Copie a cărţii de identitate; 

 Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1); 

 Scrisoare de intenţie datată şi semnată; 

 CV-europass (Copie după documente care atestă activitatea specifică, relevantă pentru prezenta 

procedură de selecţie), anexe la CV; 

 

Data,                                                                           Semnătura,  

 

 

 

 

 

 

 

Doamnei Director al Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară 

“Vasile Adamachi” din Iași 
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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 acord 

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, 

 


