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Luna octobrie 2016 a marcat întâlnirea "de lansare" în România pentru un nou proiect de 

Formare Profesională (VET), Parteneriate Strategice, din cadrul programului ERASMUS+ - eu-WELD – 

Instrumente de formare digitală pentru promovarea experților europeni în domeniul tehnologiilor de 

sudare. 

Acest proiect ERASMUS+ reunește 6 organizații partenere din 5 țări diferite, pentru a explora 

modul în care noua tehnologie de Realitate Augmentata (AR), poate fi folosită într-un mediu de învățare 

pentru adulți. 

Partenerii proiectului: 

 University Politehnica of Bucharest, CAMIS Center - Romania 

 MacDAC Engineering Consultancy Bureau (MECB) Ltd. - Malta 

 Institut za varilstvo d.o.o. 

 BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM 

 SC ELCRIS SRL – Romania 

 Coleg Cambria, United Kingdom 

  
În ultimii ani, cercetătorii și inginerii au folosit puterea sporită a calculatoarelor personale, 

tablete și smartphone-uri pentru a transfera elementele grafice din ecranul televizorului sau ecranul 

calculatorului și integrarea acestora în medii reale. Aceasta tehnologie, numită realitate augmentată, 

estompează granița dintre ceea ce e real și ce este generat de calculator, prin amplificarea a  ceea ce 

vedem, auzim, simțim și mirosim. 

Unul dintre principalele obiective ale proiectului eu-WELD este de a crea și valorifica 

cunoștințele științifice și de a conferi calificări profesionale competitive pe piața forței de muncă prin 

intermediul programelor de educație continuă. 
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CAPITOLUL I 

REGULI PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI DE SELECTIE 

 

Art. 1. Selectia lectorilor pentru cursurile de formare profesională este organizată sub forma 

unei proceduri având la bază prezenta metodologie, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

Art. 2. Examinarea în vederea selectiei lectorilor pentru cursurile de formare profesională         

eu-WELD, este organizată într-o singură sesiune în intervalul calendaristic septembrie 2017-ianuarie  

2018; 

Art. 3. În vederea informării candidaților cu privire la procesul de selectie  se va organiza un 

punct de informare în cadrul organizației. Se vor posta informații utile, recomandări și indicații pentru 

candidații interesați. Se vor afișa informații cu privire la organizarea selectiei, numărul de locuri, 

condițiile ce trebuiesc îndeplinite de candidați în vederea validării înscrierii lor precum și regulamentul 

de desfășurare al sesiunilor de selectie; 

Art. 4. Sesiunea de selectie a lectorilor privind participarea la cursurile de formare profesională 

este organizată unitar, având la bază regulile interne ale fiecărei organizații partenere, reguli ce vor fi 

făcute publice în timp util; 

Art. 5. Toate informațiile cu privire la organizarea selectiei  vor fi de asemenea publicate pe 

pagina de internet a centrului CAMIS; 

Art. 6. În vederea organizării și desfășurării în bune condiții a selecţiei lectorilor pentru cursurile 

de formare profesională organizate în cadrul proiectului eu-WELD, comisia de selectie este numită și 

validată prin decizia conducerii Organizației partenere (Director Centru CAMIS). Comisia de evaluare a 

candidaților va fi formată dintr-un președinte – persoană cheie din conducerea organizației 

organizatoare și alti membri ai personalului didactic. Liderul organizației partenere desemnează un 

secretar al Comisiei de Selectie; 

Art. 7. Comisia este direct responsabilă pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a 

procedurii, inclusiv de aspectele confidențiale ale acestora; 
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CAPITOLUL II 

CANDIDAȚII 

Art. 8.Candidații trebuie să  aparțină unuia dintre grupurile țintă așa cum au fost ele descrise în proiect. 

Accesul la procedura de selecție este deschis tuturor celor care îndeplinesc criteriile de selecție.  

 

CAPITOLUL III 

ÎNREGISTRAREA CANDIDAȚILOR 

Art. 9. CAMIS va informa candidații cu privire la documentele necesare pentru înregistrare, prin afișare 

la sediul partenerului de proiect (Universitatea Politehnica din București, Centrul CAMIS - România), 

precum și pe site-ul proiectului;  

Art. 10. Înregistrarea candidaților pentru selecţie se desfășoară conform anunţului ce va fi postat pe 

site-ul sau la avizierul centrului CAMIS. 

Art. 11. Pentru selectia lectorilor pentru participarea la cursurile de formare profesională, candidații vor 

depune un dosar plic cu următoarele documente: 

a) FISA DE INSCRIERE pentru programul eu-WELD (a se vedea ANEXA 1); 

b)     Curriculum Vitae model Europass; 

c)     Copia actului de identitate; 

d)     Copii ale diplomelor si certificatelor deținute.  
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CAPITOLUL IV 

EVALUAREA CANDIDAȚILOR 

Art. 12. Evaluarea candidaţilor se realizează în baza următoarelor : 

I. Interviu – oral 

II. Analiza (validarea) dosarului de inscriere. 

 

 

CAPITOLUL V 
PROBA INTERVIU 

Art. 13. Pentru interviu comisia pregătește un ghid de interviu. Interviul  este personal.  

CAPITOLUL VI 

CORECTAREA ȘI NOTAREA CANDIDAȚILOR 

Art. 14. Programul pentru probele de selecție va fi afișat cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea 

acesteia  și va cuprinde numele candidaților, data și ora examinării, locația examinării.  

Art. 15. Testele pentru selecție sunt: 

- Teste orale (interviu); 

Art. 16. Proba orală are scopul de a evalua următoarelor aspecte: 

(a) experiența candidatului în domeniul proceselor de sudare; 

(b) cunostinţele tehnice generale; 

(c) conştintele tehnice de specialitate. 

Art. 17. Rezultatul evaluării finale la o probă rezultă din însumarea punctelor alocate fiecărei activităţi 

din cadrul probei (puncte ale căror sumă este 100), iar punctajul total se transformă în notă (de la 1 la 

10) prin împărţire la 10 şi rotunjire (cu excepţia notei 5 care se obţine prin trunchiere). Fiecare punct 

acordat la evaluarea activităţilor în cadrul unei probe trebuie să reprezinte un procent însuşit din 

cunoştinţele candidatului. Punctajul minim pentru promovarea unei probe este de 50 puncte. 
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CAPITOLUL VII 

COMUNICAREA REZULTATELOR 

 

Art. 18. Rezultatele finale ale selecției  verificate și aprobate de către președintele comisiei de selecție 

vor fi comunicate candidaților prin afișare la sediul CAMIS și postare pe pagina de internet a proiectului. 

Art. 19. Contestațiile vor fi depuse de către candidat la secretarul comisiei de evaluare in termen de 24 

de ore de la afisarea rezultatelor și vor fi soluționate în maxim 48 de ore de la depunere. 

 

 

 

 

 

Director centru CAMIS, 

Prof.univ.dr.ing. Cătălin Gheorghe AMZA 

Bucuresti, 11.09.2017 
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ANUNȚ 
CENTRUL CAMIS și UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI 

COORDONATOR eu-WELD (A Digital Training Toolbox for Fostering 

European Experts in Welding Technologies, Erasmus+ Programme – 

Strategic Partnership Project,  Project No. 2016-1-RO01-KA202-

024508)  

ORGANIZEAZĂ: 

 

SELECȚIA LECTORILOR PENTRU CURSUL DE FORMARE 

PROFESIONALĂ  

 

 

Pentru înscrieri și mai multe informații contactați Secretariatul 

Centrului CAMIS – facultatea IMST, Departamentul TMS,  

SALA CE 201 sau telefonic la 021 – 402 9337 
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ANEXA 1 

 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

CENTRUL CAMIS 

FIŞA DE ÎNSCRIERE NR. _____ 
PENTRU LECTORII 

CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA  

CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALA eu-WELD 

1. Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului: 

___________________________________________________________________________ 

2.Sexul:____________ 

3. Cetăţenia:_____________________, Naţionalitatea ___________________ 

4. Data naşterii: ziua ________, luna ___________________, anul _________ 

5. Locul naşterii: localitatea _________________________, judeţul/sectorul _____________ 

6. Buletinul/cartea de identitate: seria _______, nr. _________________________________, 

eliberat de _______ ____________________________, la data de ___________________ 

7. Domiciliul stabil: localitatea _________________________________________________, 

judeţul/sectorul _____________________, cod poştal ______, 

str. __________________________________, nr. ____, bl. ___, sc. ___ , et. ___, ap. ___, 

telefon:__________________ 

8. Am absolvit:  

a) Facultatea ___________________________________________________________, 

Institutul de învăţământ superior _________________________________________, 

din localitatea ______________________________________, în anul ___________, 

în profilul/domeniul __________________, specializarea ____________ 
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b) şi Facultatea _________________________________________________________, 

Institutul de învăţământ superior _________________________________________, 

din localitatea ______________________________________, în anul ___________, 

în profilul/domeniul __________________, specializarea ____________ 

nota ____________________ la examenul de disertaţie 

9. Locul de muncă: __________________________________________________________ 

din localitatea _______________________________ judeţul/sectorul ___________________ 

telefon: ________________ 

10. Subsemnatul declar cele de mai sus pe propria răspundere. Am luat la cunoştinţă că declararea unor 

informaţii false conduce automat la pierderea participarii la cursul de formare profesională eu-WELD. De 

asemenea am luat la cunoştinţă că CENTRUL CAMIS și Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

prelucrează datele mele cu caracter personal în scopul selectiei. 

Conform Legii nr. 677/2001, cu modificările ulterioare, cunosc faptul că beneficiez de dreptul la 

informare, dreptul de acces, de intervenţie şi opoziţie asupra datelor furnizate precum şi dreptul de a nu fi 

supus unei decizii individuale, prin înaintarea unei cereri scrise, datată şi semnată, Universităţii 

POLITEHNICA din Bucureşti. De asemenea, am luat la cunoştinţă că beneficiez de dreptul de a mă adresa 

cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal şi justiţiei. 

  

Candidat:      Semnătura _________________________, Data ____________ 
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UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI 

CENTRUL CAMIS 

 

Comisia de Selecție a lectorilor pentru participarea la cursul de formare profesională 

“A Digital Training Toolbox for Fostering European Experts in Welding Technologies” – 

eu-WELD 

 

Data:..................................... Sala CB 212 

 

COMISIE SELECTIE A LECTORILOR PENTRU PARTICIPAREA LA 

CURSUL DE FORMARE PROFESIONALĂ eu-WELD 

 

1. PROF. DR.ING. CĂTĂLIN GHEORGHE AMZA     - MEMBRU 

2. PROF.DR.ING. AUGUSTIN SEMENESCU 

3. S.L.DR.ING. GABRIEL TAȘCĂ - SECRETAR 

 

 Director Centru CAMIS, 

Prof. Dr. Ing. CĂTĂLIN GHEORGHE AMZA 
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UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI 

CENTRUL CAMIS 

 

 

Lista candidatilor declarați ”ADMIS” la  

selectia lectorilor pentru participarea la cursul de 

formare profesională eu-WELD 

 

 

În urma procesului de selecție desfășurat in data de ................... lista candidaților declarați 

ADMIS  la selecţia lectorilor pentru participarea la cursul de formare profesională eu-WELD este 

următoarea: 

Nr. Crt. Nume si Prenume Calificativ 

1.    

2.    

3.    

4.  ....  

5.  Rezerva  

6.  ....  

 

Director Centru CAMIS, 

Prof. Dr. Ing. CĂTĂLIN GHEORGHE AMZA 
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UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI 

CENTRUL CAMIS 

 

 

Lista candidatilor declarați ”RESPINS” la selecţia 

lectorilor pentru participarea la cursul de formare 

profesională eu-WELD 

 

 

În urma procesului de selecție desfășurat in data de ................... lista candidaților declarați  

RESPINS la selecţia lectorilor pentru participarea la cursul de formare profesională eu-WELD este 

următoarea: 

Nr. Crt. Nume si Prenume Calificativ 

1.    

2.    

3.  ....  

4.  ....  

5.    

6.    

 

 

 

Director Centru CAMIS, 

Prof. Dr. Ing. CĂTĂLIN GHEORGHE AMZA 


