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INSPECTORATUL ŞCOLAR 
JUDEŢEAN TELEORMAN

 
Apel selecţie 

 
în cadrul Proiectului Leonardo da Vinci LLP-LdV/VETPRO/2013/RO/271 

„Certificarea Instituţională de Calitate a Şcolilor, deziderat de valorizare prin 
eficientizarea procesului de asigurare şi evaluare a calităţii în şcoala românească” 

 
 
Grup ţintă:  
 

 20 de persoane, 10 din staff-ul propriu al instituţiei beneficiare ISJ Teleorman şi 10 din 
alte instituţii de învăţământ sau instituţii conexe ISJ TR ( inspectori, membrii C.A. ai  
ISJ TR, directori de școală, profesori-formatori în managementul calităţii, formatori 
ARACIP, membri CEAC) care vor fi distribuiţi în 2 fluxuri mixte (10 participanţi/flux) 
în funcţie de competenţele lingvistice deţinute pentru limba engleză/franceză (nivel 
minim A2) şi de interesul pentru maniera de abordare a tematicii în sistemul de educaţie 
și pentru limba italiană (nivel minim A2). 

 
 
Unde va fi organizată mobilitatea? 
 
Nr. 
crt. 

Fluxul Perioada Instituţia gazdă Ţara gazdă 

1. Flux 1 03-09.02.2014 ISPEF Roma Italia 
2. Flux 2 07-13.04.2014 ISPEF Roma Italia 

 
 
Cum decurge înscrierea? 
 
Înscrierea va cuprinde obligatoriu 2 etape: 
 

1. Înscrierea preliminară, prin trimiterea unei scrisori de intenţie şi a CV-ului Europass pe 
adresa de e-mail creată special pentru procesul de selecţie la nivelul instituţiei 
beneficiare ISJ Teleorman. Procesul de centralizare a acestor documente va avea ca 
responsabil secretarul comisiei de selecţie, numită prin decizia inspectorului şcolar 
general. 

2. Depunerea la secretariatul ISJ Teleorman, până la data de 11 decembrie 2013, ora 14.00 
a dosarului de candidatură ce conţine: 
 

I.  Cerere de înscriere tip 
II.  Opis referitor la documentele anexate (în această ordine): 

1. Cartea de identitate (copie) 
2. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a participat în proiect Leonardo da Vinci-

VETPRO sau codul, titlul proiectului şi argumentarea noii participării în cazul unei 
participări anterioare în perioada 2007-2013 (pentru participarea repetată a unei 
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JUDEŢEAN TELEORMAN

persoane, I.S.J. va solicita acceptul A.N.P.C.D.E.F.P., conform Apel Naţional LdV, 
pag. 8). 

3. Scrisoare de intenţie care să includă motivaţia participării la formarea din cadrul 
proiectului 

4. CV – format Europass însoţit de copie după diploma de studii şi documentele 
justificative pentru punctajele din fişa de evaluare (în ordinea din fişă) 

5. Paşaport Lingvistic European ce atestă nivelul minim A2 al competenţelor de limba 
engleză/franceză (document de autoevaluare) / certificat de competență lingvistică 

6. Eseu, care va răspunde la următoarele întrebări: modul în care activitatea de formare 
răspunde propriilor nevoi de dezvoltare profesională (inspectori  școlari/directori 
/formatori/metodiști/membri CEAC), nevoilor de consolidare a capacității 
instituționale și de promovare a imaginii pentru instituția pe care o reprezintă (ținând 
cont de standardele de performanță invocate în procesul de evaluare instituțională în 
vederea asigurării calității în educație);modul de funcționare (până la data prezentării 
eseului) a procesului de evaluare în educație în general, de evaluare instituțională în 
special, interdependența între ethos-ul unei școli și calitatea acesteia, dovedită prin 
proces și susținută de documente, certificatul de calitate instituțională; modalitatea în 
care își propune să utilizeze în instituția de proveniență competențele dobândite pe 
parcursul derulării stagiului în ceea ce privește procesul complex de proiectare, 
organizare și evaluare care pleacă de la o analiză sistemică corectă și care necesită la 
final un proces de ameliorare și îmbunătățire pe diverse compartimente și sectoare, 
conducând la atingerea unui nivel superior al standardelor de calitate. 

7. Lista de opţiuni pentru fluxuri în ordinea preferinţelor  
8. Declarație pe propria răspundere pentru autenticitatea documentelor depuse la dosar 

 
Precizări:  
 

 Toate documentele vor fi datate şi semnate, iar apoi îndosariate într-un dosar 
de plastic cu şină, fără folii; vă rugăm să nu adăugaţi documentele 
nerelevante 

 Dintr-o instituţie pot fi selectate maxim 10 persoane (conform Apel Naţional 
2013-LdV, Pag. 8) 

 
Probele de concurs: 
 

 Evaluarea CV-ului depus la dosar în conformitate cu grila de evaluare și a 
portofoliului personal care conține documentele menționate în CV 

 Evaluarea eseului tematic, realizat în concordanță cu întrebările indicate în apelul de 
selecție 

 Interviul candidaților, prin care vor fi evaluate experiențele și instrumentele 
cunoscute privind evaluarea în educație și standardele de calitate în vederea obținerii 
performanței școlare și a certificării instituționale (componenta tematică), precum și 
nivelul de comunicare într-o limbă de circulație internațională, engleză sau franceză 
(componenta lingvistică) 
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Organizarea concursului:  
 

 Miercuri, 18.12.2013 (în sala de proiecte a I.S.J. Teleorman, etajul II ) 
 Punctajul final este suma punctajelor obţinute pentru CV, eseu şi  interviu. 
 Rezultatele: vor fi afişate vineri, 20.12.2013, la ora 14.00, pe site-ul ISJ şi la 

avizierul I.S.J. Teleorman 
 Contestaţiile se pot depune luni, 23.12.2013 până la ora 16.00, la secretariatul I.S.J. 

Teleorman 
 Rezultatele finale vor fi afişate marţi, 24.12.2013, ora 16.00 la avizierul I.S.J. 

Teleorman. 
 
Bibliografie: 

 Legea Educaţiei Naţionale – Legea nr. 1/2011 
 Iosifescu, Şerban, Calitatea educaţiei/concept, principii, metodologii, Educaţia 

2000+, Consulting SRL, Bucureşti, 2008 
 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul 

preuniversitar – OMECTS nr. 5561/2011 (actualizată cu O.M.E.N. 
3129/01.02.2013) 

 
Indicatori de selecție: 
 

 Cunoașterea limbii engleze/franceze și/sau italiană, dovedită prin documente: atestat 
lingvistic/pașaport lingvistic (EN/FR/IT) 

 Competențe digitale (MO, Internet) 
 Participare la proiecte și programe europene/ proiecte POSDRU (LLP: 

Comenius/Grundtvig, Phare, Leonardo da Vinci, Arion, TiA, etc.) 
 Seriozitate, credibilitate, moralitate, spirit organizatoric 
 Spirit de echipă, susținut de implicarea în activități școlare și extrașcolare 
 Cunoașterea programului Leonardo da Vinci 

 
Proiectul este finanţat integral din bugetul Comisiei Europene 

 
Notă 

 
Candidaţii selectaţi vor fi repartizaţi în unul din cele două fluxuri de către 

echipa de selecţie, prin decizia reprezentantului legal (inspectorul şcolar general). 
 

Pentru participanţii care au mai participat în proiecte de tip LdV – VETPRO, 
admiterea în mobilitate se va face numai dacă A.N.P.C.D.E.F.P. aprobă justificarea; în 
caz contrar vor fi selectaţi, în ordinea punctajelor obţinute la concurs, candidaţii cu 
statut de rezervă. 


