Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dâmboviţa
Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa
Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;
E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro

ANUNȚ SELECȚIE
în cadrul Proiectului de mobilitate Leonardo da Vinci LLP – LdV/VETPRO/2013/RO/097
cu titlul “Îmbunătățirea competențelor personalului din învățământul preuniversitar în scriere și
management de proiect, în scopul accesării de fonduri europene în perioada de programare 2014 2020”
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița desfăşoară concurs de selecție pentru
proiectul de formare profesională LLP – LdV/VETPRO/2013/RO/097 din cadrul Programului
sectorial Leonardo da Vinci, finanţat de Comisia Europeană, prin ANPCDEFP.
Grup ţintă pentru mobilitatea din perioada 4 – 17 noiembrie 2013 (flux 1 de participanți): 5
inspectori şcolari, 5 metodiști pentru proiecte educaționale europene și 5 responsabili pentru
proiecte educaționale europene din judeţul Dâmbovița - selectaţi prin concurs specific.
Detalii-Anexa 1.
Organizația de primire: ”ALBAFOR Sp.A/ Instituto Superiore Formazione Orientamento e
Ricerca”, ALBANO LAZIALE, ITALIA.
Dosarul de candidatură se depune la registratura I.S.J. Dâmbovița până în data de 21.10.2013,
ora 14.00 și va conţine:
1. Cerere tip (se completează la depunerea dosarului, la secretariat);
2. Copie Carte de identitate;
3. Declaraţie pe propria răspundere că nu a participat în proiecte Leonardo da VinciVETPRO (sau codul proiectului în cazul în care a existat o participare anterioară), în
perioada 2007-2013 (pentru participare repetată se solicită aprobarea de la
ANPCDEFP-conform Apel naţional 2013-Ldv, pag. 8);
4. CV-format Europass însoţit de copie după diploma de studii, documente care să
ateste funcția/activitatea de inspector/metodist pentru proiecte educaționale
europene/responsabil pentru proiecte educaționale europene (adeverință, copie decizie,
conform Apel naţional 2013-Ldv, pag. 7- 8), documente relevante ale participării la
cursuri de formare privind managementul proiectelor europene şi privind
competenţele/experienţa în iniţierea şi dezvoltarea de proiecte, în domeniul formării
adulţilor și ale abilităților de formator (curs de formare de formatori) ;
5. Scrisoarea de intenţie cu motivaţia participării la formarea din cadrul proiectului;
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6. Paşaport lingvistic-Europass ce atestă competenţe de bază de exprimare în limba
italiană (min. nivel A1) și limba engleză (min. nivel A2);
Probele de concurs se vor desfășura: marţi 22.10.2013 la I.S.J. Dâmbovița
- probă scrisă (chestionar referitor la “Management de proiect” și “Formarea adulților”): ora
15.30.
- interviu prin care vor fi evaluate competențele de comunicare în limba italiană și engleză, precum
și experienţele privind implementarea de proiecte LLP și cele de formator: ora 16.30.
Punctajul final va fi compus din suma punctajelor obţinute în urma analizei CV și scrisoarea
de intenție, proba scrisă și interviu.
Rezultatele se vor afişa, miercuri 23.10.2013, ora 16.00, la avizierul I.S.J. Dâmbovița.
Tematică recomandată:
- Managementul proiectelor – orice autor ;
- Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii 2007-2013/Lifelong Learning Programme
(www.llp-ro.ro );
- Apelul General European pentru propuneri de proiecte 2013 (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:232:0006:0008:RO:PDF ) ;
- Apelul National pentru propuneri de proiecte 2013 (http://www.llpro.ro/userfiles/Apel_LLP_2013.pdf)
- Programul Erasmus+ , 2014 – 2020 (http://www.anpcdefp.ro/anpcdefp.php?link=61)
- Instrumentele Europass (http://www.europass-ro.ro/ )

Anexa 1
Descrierea proiectului:
Proiectul presupune implicarea Inspectoratului Şcolar Județean Dâmbovița (ISJ DB) şi a
ALBAFOR SpA- Instituto Superiore Formazione Orientamento e Ricerca (Institutul Superior
pentru Formare, Orientare și Cercetare) in derularea unui program de mobilitati ce va avea
loc in Italia, in doua fluxuri, fiecare a cate 15 participanti. Proiectul este rezultatul constatarii
nevoii de dezvoltare a competențelor participanţilor, in domeniul scrierii si managementului
proiectelor finantate prin programe europene, pentru dezvoltarea capacitatii acestora de a
initia si dezvolta proiecte destinate imbunatatirii calităţii serviciilor de educaţie furnizate de
şcolile dâmboviţene. Cei 30 de participanti la programul de mobilitati sunt cadre didactice din
judeţul Dâmboviţa - inspectori din ISJ Dâmboviţa, profesori metodişti pentru proiecte şi
programe comunitare şi profesori cu responsabiliţi în domeniul proiectelor şi programelor
europene în şcolile din judeţul Dâmboviţa. Calitatea de formator si, mai ales, experienta
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relevanta in domeniului formarii adulţilor dar şi a managementului de proiect vor constitui
criterii principale în selecția grupului.
Data fiind buna experienta a Italiei de a absorbi fonduri prin programe europene, organizarea
activităților în timpul programului de mobilitate la partenerul italian este pe deplin justificata.
Aceste activități, precum și contactul direct cu institutii care au initiat si derulat cu succes
proiecte finantate prin programe ale UE, vor contribui la transferul de bune practici intre cei
doi parteneri si, prin efectul multiplicator, in scolile aflate in subordonarea ISJ DB.
Obiectivele proiectului sunt:
- pregătirea profesională a 30 de cadre didactice pentru dobândirea de noi cunoştinţe şi
dezvoltarea de competenţe în domeniul scrierii şi managementului de proiect;
- implementarea de metode şi tehnici referitoare la derularea proiectelor finanţate din fonduri
europene, în cadrul perioadei de programare 2014 - 2020 ;
- creşterea numărului şi a calităţii proiectelor prin care se solicită finanţare europeană, din
partea şcolilor judeţului Dâmboviţa;
- creșterea calității în educaţia furnizată de şcolile judeţului Dâmboviţa, prin activități
complementare în cadrul unor proiecte derulate de acestea, în cadrul parteneriatelor cu
factori interesați;
- dezvoltarea competenţelor de exprimare în limba italiană.
Scopul proiectului:
Proiectul are scopul de a oferi cunoştinţe, competenţe şi instrumente metodologice pentru a
proiecta corespunzător acţiuni cofinanţate prin programe europene, în contextul lansării
apelurilor pentru perioada de programare 2014 - 2020. Beneficiarii programului de mobilitate
vor putea la rândul lor să demultiplice cunoștințele dobândite în beneficiul cadrelor didactice
din școală dar și din comunitate, să reprezinte persoanele resursă care să devină promotori ai
proiectelor ce pot contribui la rezolvarea unor probleme și nevoi ale propriilor instituții, dar și
ale comunității din care fac parte.
Prin derularea acestui proiect se intenţionează:
- pregătirea profesională a 30 cadre didactice (15 în primul flux, 15 în al doilea flux) inspectori din ISJ Dâmboviţa, metodişti pentru proiecte şi programe europene şi profesori cu
responsabiliţi în domeniul proiectelor şi programelor europene în şcolile din judeţul
Dâmboviţa - cu reale calități/experienţă relevantă ca formatori, cu scopul dobândirii de
cunoştinţe şi dezvoltării de competenţe în domeniul scrierii şi managementului de proiect;
- implementarea de metode, tehnici de derulare a proiectelor finanţate prin programe ale UE,
în contextul lansării apelurilor pentru perioada de programare 2014 - 2020 ;
- creşterea numărului, a calităţii proiectelor prin programe europene, din partea şcolilor
judeţului Dâmboviţa;
- creșterea calității în educaţia furnizată de şcolile jud. Dâmboviţa, prin activități
complementare;
- dezvoltarea competenţelor de exprimare în limba italiană.
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Cursul va permite participanților:
• Să înțeleagă contextul finanţărilor europene;
• Să interpreteze în mod corespunzător o cerere de ofertă;
• Să identifice, pentru fiecare idee de proiect, instrumentul financiar cel mai potrivit;
• Să întocmească un buget de proiect corect din punct de vedere tehnic, orientat spre nevoile
reale ale instituției;
• Să gestioneze proiectul în fiecare fază, de la programare până la planificare, de la evaluarea
finala până la rambursare;
• Să gestioneze corect din punct de vedere administrativ faza de implementare a proiectului;
• Să-şi dezvolte abilităţile manageriale, într-un cadru de răspundere transparentă şi
valorificare corecta a resurselor umane;
• Să dobândească cunoștințele și capacitatea de a implementa principiile, tehnicile și
strategiile pentru atrangerea de fonduri nerambursabile.
Rezultate:
Prin participarea la activităţile proiectului, cadrele didactice aparţinând grupului ţintă vor
dobândi noi competenţe în domeniul scrierii şi managementului de proiect, ceea ce va
determina creşterea autonomiei participanţilor şi implicit a şcolilor din care provin, de a iniţia
noi proiecte, adecvate contextului în care funcţionează şi nevoilor lor foarte specifice.
Posibilitatea de a aplica cunoştinţele dobândite, în contexte de finanţare diverse, prin
elaborare de proiecte construite pentru nevoi şi probleme foarte bine identificate şi descrise,
va determina creşterea vizibilităţii şcolii în comunitate şi participarea mai activă a acesteia în
întreaga sa activitate şi va consolida rolul acesteia ca principal iniţiator al schimbărilor impuse
de dezvoltarea societăţii.
Se estimează că rezultatele ce se vor obţine în proiect sunt:
- 30 de cadre didactice cu abilități crescute privind elaborarea și managementul de proiect din
judeţul Dâmboviţa - inspectori din ISJ Dâmboviţa, metodişti pentru proiecte şi programe
comunitare şi profesori cu responsabiliţi în domeniul proiectelor şi programelor europene în
şcolile din judeţul Dâmboviţa.
- cel puţin 1 propunere de proiect/unitate școlară din care provine fiecare participant la
stagiu, odată cu lansarea apelurilor de proiecte din perioada 2014 —2020, în cadrul
programelor finanţate din fonduri europene;
- 20 workshop-uri pentru formarea altor 300 cadre didactice în domeniul scrierii şi
managementului proiectelor;
- o broșură de bune practici;
- un seminar de prezentare a broșurii de bune practici;
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- realizarea a 200 de pliante ce conţin infomaţii referitoare la proiect, Programul LLL şi LdV şi
surse de finanţare UE, distribuite cadrelor didactice din judeţ;
- afişe de promovare a proiectului şi a seminariilor organizate în cadrul proiectului;
- portofolii ale participanţilor la proiect, care vor putea fi folosite pentru diseminarea
cunoştinţelor dobândite în rândul cadrelor didactice şi în scrierea de proiecte;

Participanţii la mobilitate vor desfăşura următoarele activităţi obligatorii:
I. Premobilitate:
MODULUL I
Pregătire pedagogică (5 ore)
Se va realiza înaintea mobilității.
 Prezentare Program LLP, a programului LEONARDO da VINCI/ mobilităţi
VETPRO, a condiţiilor naţionale.
 Prezentarea Proiectului, obiectivele stagiului, programul de mobilitate,
responsabilităţi, obligaţii ale participanţilor şi sancţiunile suportate în cazul
nerespectării contractelor semnate, modalităţi de valorizare a rezultatelor.
 Prezentarea contractului încheiat între ISJ Dâmbovița și ANPCDEFP, a bugetului
proiectului şi a cheltuielilor eligibile.
 Prezentarea programului de mobilitate/planul de stagiu.
 Prezentarea contractului care se încheie cu fiecare participant, reguli specifice
privind respectarea programului, asumarea responsabilităților pentru atingerea
obiectivelor proiectului.
 Prezentarea componentelor portofoliului Europass.
 Prezentarea Mobility Tool.
 Prezentarea de informaţii despre instituţia gazdă - elemente privind cultura
organizațională.

MODULUL II
Pregătire lingvistică (24 h):
 limba italiană
Comunicarea pe parcursul stagiului se va realiza în limba italiană și în limba engleză. Pentru
buna desfăşurare a activităţilor şi îmbunătăţirea competenţelor lingvistice va fi necesar ca
înainte de mobilitate, participanţii să urmeze în cadrul organizaţiei de trimitere – ISJ
Dâmbovița, un curs de pregătire lingvistică de 24 ore în lb. italiană, considerând că au deja
competențele necesare de comunicare în lb. engleză, verificate în procesul de selecție. Alte 16
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ore de lb. italiană se vor livra pe perioada mobilității în Italia. Pregătirea va viza aprofundarea
cunoştinţelor deja existente cu accent pe limbajul de specialitate. Participanții vor primi
certificate de recunoaştere a competentelor lingvistice (min. nivel A2).

MODULUL III
Pregatirea culturală (4h)
Se va organiza în luna anterioară mobilității (2 h) și în timpul mobilității (2 h), pentru a-i
familiariza pe beneficiari cu mediul în care vor lucra, pe baza informațiilor asigurate de
coordonatorii proiectului. Va consta în prezentarea:
 unor elemente din istoria și geografia Italiei,
 orașului și regiunii în care se va derula mobilitatea,
 ghidului turistic al regiunii, a obiectivelor culturale din zonă, a unor propuneri de
programe culturale,
 unei hărți turistice a zonei și a informațiilor privind transportul intern.

II. În timpul mobilităţii:
 8 ore de activităţi zilnice: ateliere/workshop-uri, prezentări/expuneri, transfer de bune
practici, analize, dezbateri cu profesionişti în domeniu, de la instituţia de primire;
 contacte cu elemente de cultură şi civilizaţie locală;
 pregătire lingvistică – limba italiană.
Observații: transportul la/de la instituția de primire, cazarea şi masa pe perioada de
mobilitate în Italia vor fi asigurate din grantul proiectului, în limita fondurilor alocate de
ANPCDEFP.
III. Postmobilitate:
 completarea rapoartelor individuale Mobility Tool, anexe, declaraţii ;
 20 workshop-uri pentru formarea altor 300 cadre didactice în domeniul scrierii şi
managementului proiectelor în cadrul Erasmus+;
 cel puţin o propunere de proiect/unitate școlară din care provine fiecare participant la
stagiu, odată cu lansarea apelului Erasmus+ pentru perioada 2014 —2020;
 elaborarea materialelor de diseminare ale proiectului: pliante cu infomaţii referitoare la
proiect, Programul LLP, LdV şi surse de finanţare UE, afişe de promovare a proiectului
ce vor fi distribuite cadrelor didactice din judeţ, portofoliile participanţilor la proiect;
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 elaborarea unei broşuri de bune practici, ce va fi prezentată în cadrul unui seminar
organizat de ISJ Dâmbovița;
 prezentarea rezultatelor şi raportului final în întâlnirile organizate în cadrul cercului
metodic al responsabililor cu proiectele europene din şcolile din judeţul Dâmboviţa.
 Contribuția la realizarea raportului final către ANPCDEFP.

Inspector Școlar General,
Prof. Luminița PREDA

Inspector-proiecte educaționale
și programe europene,
Prof. Cristina Groza

