
ANUNȚ APEL SELECȚIE  

-  Proiectul de mobilități nr. 2020-1-RO01-KA102/116-07 9288 ”Competențe 

sporite ale profesorilor din unitățile IPT din București pentru 

organizarea și realizarea stagiilor de pregătire practică ale elevilor” 

 

I. Dosarele de candidatură se vor depuse la secretariatul colegiului, până 

la data de 14 aprilie 2022, ora 16:00, urmând a fi duse în mod 

centralizat la sediul ISMB în data de 15 aprilie 2022. 

II. Probele de concurs se vor desfășura la sediul Inspectoratului Școlar al 

Municipiului București, luni 18. 04.2022. 

 

 Dosarul de candidatură va conține următoarele documente, prezentate strict în ordinea 

de mai jos : 

(Se va utiliza un biblioraft):  

1. Cerere tip, care se va descărca de pe site-ul ISMB, sau se va ridica de la Registratura ISMB 

(Anexa 1);  

2. Copia cărții de identitate;  

3. CV-format Europass (Anexa 2), însoțit de copia diplomei de studii și de documentele 

justificative privind competențele profesionale și activitățile derulate, documente relevante ale 

participării la cursuri de formare (atestate, adeverințe, certificate, diplome);  

4. Eseu, care va răspunde la următoarele întrebări: modul în care activitatea de formare răspunde 

propriilor nevoi de dezvoltare profesională (cadre didactice de specialitate), nevoilor de 

consolidare a capacității instituționale a instituției pe care o reprezintă; modul de funcționare, până 

la data prezentării eseului, a relațiilor dintre instituția pe care o reprezintă și comunitatea locală; 

modalitatea în care își propune să utilizeze în activitatea curentă competențele dobândite pe 

parcursul stagiului, în utilizarea metodelor alternative de învățare în procesul de pregătire practică 

a elevilor, pentru a contribui la îmbunătățirea competențelor de proiectare, organizare, desfășurare 

și evaluare a stagiilor de pregătire practică;  

5. Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului (Anexa 3);  

6. Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

(Anexa 4); 7. Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări (Anexa 5);  

8. Adeverință medicală de la medicul de familie și avizul epidemiologic. 

 



 Probele de concurs se vor desfășura la sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului 

București, luni 18. 04.2022, după cum urmează:  

 

 evaluarea CV-ului și a portofoliului personal, ilustrativ, între orele 9:00-12:00, 

  susținerea de către candidați a interviului în fața comisiei de selecție a candidaților, între 

orele 12:30-16:30. 

Punctajul final se va obține prin însumarea punctajelor obținute la CV, interviu și portofoliu ilustrativ. 

Punctajul minim de admitere este de 60 puncte și se va calcula ca o medie aritmetică a punctajelor 

obținute la probele de evaluare amintit 


