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Procedura de selecție a profesorilor din cadrul mobilității  proiectului ERASMUS+1, Acțiunea 

Cheie 1-Educația Școlară (SCH) 2021-1-RO01-KA121-SCH-000066355 
 
 

Școala Gimnazială Nr.156 selectează 15 participanți pentru următoarele cursuri de formare: 
  
 „Critical thinking training through active learning”, EProject Consult, Via T.C. P. 

Arcodaci 48 – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto – Messina – Sicily – Italy, 20.02 – 
24.02.2023;  

 „Digital Game Based Learning Co-creation”, Platon m.e.p.e., Ganochora, Katerini, Grecia, 
24.04 – 28.04.2023;  

  Job shadowing, Platon m.e.p.e., Ganochora, Katerini, Grecia, 24.04 – 28.04.2023; 
  Cuprins  

 I. Scop . 
 II. Grupul ţintă  
 III. Organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie a grupului ţintă  
 IV. Dispoziţii finale 
 V. Anexe 
 

CAPITOLUL I - SCOPUL 
Prezenta procedură descrie un set de reguli unitare și stabilește modalitatea de selecție a 

profesorilor de la Școala Gimnazială Nr.156 în vederea participării la cursurile de formare continuă din 
cadrul mobilității proiectului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1-Educația Școlară (SCH), Contract 
numărul-2021-1-RO01-KA121-SCH-000066355.  
 

CAPITOLUL II – GRUPUL ŢINTĂ  
Numărul participanţilor: 15 cadre didactice din învăţământul primar și gimnazial și 1-2 cadre 

didactice cu statut de rezervă pentru fiecare curs. Selectarea grupului ţintă se va realiza conform 
metodologiei de selecție prezentate în următoarea secțiune. Prezenta procedură se aplică echipei de 
management, tuturor cadrelor didactice titulare și profesorilor diriginți ai Școlii Gimnaziale Nr. 156. 
Număr profesori selectați: 15 dintre care: 7 pentru „Critical thinking training through active 
learning”, EProject Consult, Via T.C. P. Arcodaci 48 – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto – Messina – 
Sicily – Italy, 20.02 – 24.02.2023 și 5 pentru cursul „Digital Game Based Learning Co-creation”, 
Platon m.e.p.e., Ganochora, Katerini, Grecia, 24.04 – 28.04.202, 3 Job shadowing, Platon m.e.p.e., 
Ganochora, Katerini, Grecia, 24.04 – 28.04.2023. În acest grup țintă vom avea și două rezerve, care să 
participle la mobilități în cazul în care unul dintre titulari se află în imposobilitate de participare. 
 

CAPITOLUL III -ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE SELECŢIE  
Selecția participanților la mobilitățile de formare din cadrul proiectului se realizează de către 

Comisia de selecție, cu respectarea prezentei proceduri aprobate de Consiliul de Administrație al Școlii 
Gimnaziale Nr. 156, în conformitate cu Ghidul Programului Erasmus+ și Apelul Național pentru 



 
 
  
  
  
   

 

propuneri de proiecte valabile în anul în care a fost depus spre aprobare proiectul.  
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Documente de referință 

- Apelul național pentru acreditare domeniile educație școlară, educația adulților și VET 2020; 
- Ghidul de programe „Erasmus+ din 25.03.2021 
- Ghid acreditare în domeniul SE 
- Regulamentul de Ordine interioară  
- ROFUIP 2020 
- Legea educației naționale Nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

Selecția profesorilor din cadrul mobilităii se realizează prin concurs de dosare de către Comisia 
de evaluare a dosarelor, cu respectarea prezentei proceduri, în conformitate cu Ghidul  
- Programului Erasmus+ din 25.03.2021/Ghid acreditare în domeniul SE. În acest scop se au în 
vedere următoarele valori europene: egalitate de șanse, promovării egalității de gen, 
nondiscriminarea, toleranța, participarea democratică. 
 

ETAPELE SELECȚIEI: 
1. Lansarea apelului: 24.01.2023 
2. Depunerea dosarelor: 25.01.2023-26.01.2023 
3. Realizarea selecției: 27.01.2023(începînd cu ora 12–proba de interviu) 
4. Afișarea rezultatelor: 27.01.2023 
5. Depunere contestații: 30.01.2023 
6. Afișare rezultate finale: 31.01.2023 

 
III.1. Procesul de selecție se va desfășura în conformitate cu calendarul stabilit (prezentei proceduri). 
III.2. Informarea cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Nr. 156, privind procedura de selecție se 
va realiza prin postarea prezentei proceduri și a apelului pe site-ul școlii, grupul de al profesorilor 
WhatsApp, pe site-ul școlii, avizierul din cancelarie, dar și pe panoul Erasmus+ aflat la intrarea în 
școală. 
III.3. Înscrierea și înregistrarea dosarului de candidatură. 

(1) Depunerea dosarelor de candidatură se va face la responsabilul cu selecția și pregătirea 
participanților (Grigorcea Daniela Iuliana) din cadrul echipei de proiect al Școlii Gimnaziale Nr. 
156, cu număr de înregistrare. 

 (2) Stabilirea criteriilor de selecţie 
Criterii de selecție pentru profesorii: 
a) compatibilitatea candidatului cu grupul țintă al activității pentru care candidează; 
b) potențialul de multiplicare a efectelor la nivel de beneficiari, instituție, comunitate profesională; 
c)disponibilitate de implicare deplină în toate etapele activității pentru care candidează, dar și 
disponibilitate de a sprijini în ansamblu atingerea obiectivelor proiectului; 
d) nevoia de formare a candidatului, respectiv interes/disponibilitate pentru un anumit domeniu de 
formare și prioritatea instituțională a formării candidatului într-un anumit domeniu, conform rolurilor 
asumate de candidat în instituție; 
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e) nivelul de cunoaștere a limbii engleze (minim A2 sau chiar nivelul A1, dacă este posibil de dezvoltat 
- în condițiile de timp existente și dacă există dorința candidatului de implicare în pregătirea lingvistică 
intensivă). 
f)completarea datelor personale într-un formular google forms. 

Criterii de departajare între candidați cu punctaje egale: decizia de departajare se va lua în 
favoarea candidatului care acumulează cel mai mare punctaj pe următorii indicatori:  

a) contract de muncă pe perioadă nedeterminată/titular; 
b) perioadă activă rămasă mai lungă; 
c) normă întreagă în instituție; 
d) persoana care a participat la un număr mai mic de formări interne și externe, în cazul 
căreia nevoia de formare este mai ridicată, va avea prioritate față de persoana care dispune de 
o formare complexă și sistematică sau a participat și anterior la formări europene; 
e) un plan individual de exploatare a rezultatelor formării mai bun. 

Transparența informațională și decizională, aplicarea riguroasă a criteriilor făcute publice vor asigura 
egalitatea de șanse pentru participanții la procesul de selecție.  
În selecție se vor respecta principiile echității, non-discriminării. 
 
 

(3)Dosarul de candidatură pentru profesorii va conține următoarele documente: 
 
• Cerere de înscriere (formular tip); 
• Copie xerox după cartea de identitate; 
• CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip); 
• Scrisoare de intenţie/Eseu semnat de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a participa la 

proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al 
proiectului; 

• Diplome cursuri absolvite; 
• Diploma ultimul grad didactic; 
• Acte care dovedesc nivelul de cunoaștere al limbii engleze; 
• Acord privind utilizarea datelor personale. 
 

(4) Documentele vor fi numerotate și așezate în dosar în ordinea menționată în prezenta procedură 
iar dosarele care nu conțin toate documentele menționate la III 3.3 din prezenta procedură vor fi 
respinse. 
        (5) Dacă în dosarul candidatului nu există copii ale documentelor justificative pentru mențiunile 
din CV, acestea nu vor primi punctajul aferent în procesul de evaluare. 
III.4 Desfășurarea selecției. 

(1) Comisia de selecție va cuprinde un președinte și 3 membri. Persoanele care fac parte din 
Comisia de selecție vor fi altele decât cele care vor merge în mobilități pentru a se evita 
conflictul de interese; 



 
 
  
  
  
   

 

(2) Stabilirea președintelui Comisiei de selecție se va face de către directorul unității de învățământ;  
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(3) Comisia de selecție va fi formată din trei persoane, profesori titulari ai școlii (un președinte și doi 

membri). 
(4) Principalele atribuții ale Comisiei de evaluare sunt:  
- verificarea dosarelor depuse de către candidați; 
- afișarea listei candidaților înscriși; 
- detalierea criteriilor și subcriteriilor de evaluare și a punctajelor aferente acestora; 
- detalierea criteriilor și subcriteriilor de evaluare și a punctajelor aferente acestora; 
- evaluarea candidaților (CV, scrisoare de intenție, documente relevante, interviu); 
- soluționarea contestațiilor; 
- afișarea rezultatelor finale și întocmirea listei participanților la cursuri și a rezervelor în ordinea 

descrescătoare a punctajelor pentru fiecare curs de formare; 
- întocmirea procesului verbal al selecției și predarea acestuia către directorul școlii/coordonator 

Erasmus +. 
(5) Membrii Comisiei de evaluare vor asigura:  
- evaluarea obiectivă a candidaturilor; 
- transparența procesului de selecție; 
- păstrarea confidențialității pe toată durata evaluării 
- respectarea procedurilor și a termenelor stabilite în calendarul selecției. 

 (6) Responsabilul comisiei de evaluare a dosarelor: 
- monitorizează procesul de selecție a grupului țintă; 
- elaborează un raport asupra rezultatelor candidaților; 
- transmite directorului/coordonatorului Erasmus + și consiliului profesoral rezultatele obținute şi 

modificările ce pot interveni. 
(7) Membrii comisiei de evaluare: 
- primesc împreună cu președintele comisiei dosarele candidaților  pe baza unui proces verbal și le 

evaluează conform grilei pe care au elaborat-o. 
- stabilesc punctaje pentru fiecare candidat în parte; 
- realizează un proces verbal și un raport al evaluării care va fi înmânat de președinte, directorului 

școlii 
 

Notă : Vor fi declarați respinși candidații care: 
1. nu depun una sau mai multe dintre formularele/anexele solicitate 
2. nu obțin cel puțin 60 puncte în total 
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(8) Evaluarea dosarelor va fi realizată de către Comisia de evaluare numită prin decizia 

directorului, conform următoarei grile de punctaj pentru profesori: 
 

Nr. 
crt. 

Criteriul  Punctaj 

 
1 

 
Curriculum Vitae – format European și anexe completate 
 

20 

2. Scrisoare de intenție  
 Să exemplifice cum va contribui la realizarea activităților 
și a rezultatelor proiectului;  
 Modul în care este motivată dorinţa de participare la 
mobilitate: obiective, modul de pregătire, impact, 
diseminare/valorizare a rezultatelor proiectului;  

20 

2.  Să fie profesor titular al Școlii Gimnaziale Nr. 156 
(eliminatoriu) 

10  

 
2 

 
Competențe lingvistice  
 

10 

 
3 

 
Expertiză în proiecte 
-proiecte internaționale  
-proiecte naționale/interjudețene  
-proiecte județene 
 

20 

 
4 

 
Competențe digitale 
- diplomă de licență/colegiu  
- cursuri 
 

10 

 
5 

 
Activități școlare și extrașcolare 
 

10 
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Activităţi specifice participanţilor în  proiect: 
Participanţii vor desfăşura următoarele activităţi obligatorii: 

Premobilitate: 
Pregătirea pedagogică (coordonator proiect/responsabil cu pregătirea cursanților) 
- informarea participanților privind programul Erasmus+;  
- prezentarea    proiectului propus: tema, scopul, obiectivele, sursa de finanţare, bugetul aprobat, 
destinaţia  
 
mobilităţii, rezultatele proiectului, valorizarea rezultatelor; prezentarea programului de stagiu, a 
detaliilor legate de cazare și transport local, bune practici de prevenire a fenomenului de bullying 
- activități: sesiune de informare. 

 
Pregătirea culturală (coordonator proiect) 

 Teme: prezentarea aspectelor sociale, politice și economice ale țării în 
care va avea loc mobilitatea. 

 Activități: sesiune de informare. 
În timpul mobilităţii 

 Participanții vor fi prezenți la programul de lucru (în total 7 zile); 
Postmobilitate: 

 Participanții la stagiu vor realiza panoul cu aspecte relevante ale   proiectului în limba 
engleză. Participanții vor împărtăși experiența lor din mobilitate cu colegii lor, realizând 
întâlniri online/sala de festivități a școlii.  

 procesul de diseminare va presupune realizarea unei prezentări în cadrul lecțiilor, lărgit a 
competențelor formate, după o perioadă de aprofundare a achizițiilor dobândite – termen 45 
zile de școală. 

 Profesorii vor prezenta activitățile proiectului în Consiliul Profesoral al școlii, realizarea de 
activități eTwining în care implementează competențele dobândite la curs. 

 Diseminează informațiile în atelierul organizat în școală și prin participare la simpozioane. 
 

IV. DISPOZIȚII FINALE  
1. La încheierea procesului de selecție, președintele Comisiei de selecție va preda coordonatorului 

de proiect un proces verbal al selecției, semnat de toți membrii Comisiei de selecție, împreună cu 
borderourile, fișele de evaluare și rezultatele candidaților.  

2. Anexele 1 – 6 fac parte integrantă din prezenta procedură de selecție. 
 
Menţiuni suplimentare:  

Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi principiul 
nondiscriminării (paritatea de gen, apartenenţă la o etnie, categorii sociale defavorizate etc.);  

Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea descrescătoare a  
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punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare stabilite. 

Prezenta procedură cuprinde următoarele anexe: model de anunţ, model de decizie, fişa selecţie 
expert pe termen lung, conţinutul portofoliului de candidatură. 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire anexă Număr de pagini 

1.  Cererea de înscriere 1 

2.  Grilă de (auto)evaluare a participanților la 
selecția în vederea participării  
 

1 

3.  Angajament scris, accord privind 
utilizarea datelor cu caracter personal 

1 

4.  Proces verbal de selecție 1 

5.  Registru de înregistrare a dosarelor de 
candidatură 

1 

6.  Proces verbal de verificare a dosarelor 1 

 
 CONDIȚII DE ELIGIBILITATE  
Cadrul didactic participant trebuie:  
a) să fie încadrat la Școala Gimnazială Nr. 156.  
b) să dețină competențe de comunicare în limba engleză minim, conform Cadrului European Comun de 
Referință.  
c) Candidatul nu/a benificiat de o altă finanțare din alte proiecte finanțate UE 
d) Un cadru didactic poate participa la două cursuri de formare. 
 

Menţiuni suplimentare: • Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de 
şanse şi principiul nondiscriminării (paritatea de gen, apartenenţă la o etnie, categorii sociale 
defavorizate etc.); • Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea descrescătoare 
a punctajelor obţinute. Selecția va consta în evaluarea dosarelor de candidatură.  

 
 
 
 
 



 
 
  
  
  
   

 

 
 
Anexa 1 

 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE  
 
 
Subsemnatul/a …………………………………………………, domiciliat/ă în localitatea  
……………….., județ/sector ….…., Strada ………………………., nr. ………, bl. ………., sc. ….,et. 
…, ap. …. telefon …………………, adresă e-mail ……………….……………………...,  
doresc să particip la Concursul de selecție pentru mobilități desfășurat în cadrul Programului 

ERASMUS+1 , Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH) Contract numărul –2021-1-RO01-KA121-

SCH-000066355, parte a Acreditării numărul: 2020-1-RO01-KA120-SCH-095519 pentru mobilități 

Erasmus+ în domeniul Educație Școlară. Perioada de valabilitate a prezentei Acreditări este 01.03.2021 

– 31.12.2027. 

Cursul/cursurile de formare la care doresc să particip (maxim 2 cursuri – 10 zile de formare) sunt: 
1.  Critical thinking training through active learning, EProject Consult, Via T.C. P. Arcodaci 48 

– 98051 Barcellona Pozzo di Gotto – Messina – Sicily – Italy, 20.02 – 24.02.2023; 
         

2. Digital Game Based Learning Co-creation, Platon m.e.p.e., Ganochora, Katerini, Grecia, 
24.04 – 28.04.2023           

3. Job shadowing, Platon m.e.p.e., Ganochora, Katerini, Grecia, 24.04 – 28.04.2023   
 
Precizez că am luat notă de prevederile procedurii de selecție din proiectul menționat mai sus și 

sunt de acord cu acestea.  
Anexez la prezenta cerere următoarele documente:  

1. Copie după CI; 
2. CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip); 
3. Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a participa la 

proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al 
proiectului; 

4. Acord privind utilizarea datelor personale.  
 
 
 
Data:              Nume și prenume: 
 
        Semnătură  

 
 
 
 
 

Doamnei Director a Școlii Gimnaziale Nr. 156 



 
 
  
  
  
   

 

 
 
 
 
Anexa 2 
 

 
Grilă de (auto)evaluare a participanților la selecția în vederea participării  

la ERASMUS+1 , Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH)  
Contract numărul –2021-1-RO01-KA121-SCH-000066355 

 
 
 

CRITERIUL 
INDICATORI DE 

EVALUARE 
PUNCTAJ EVALUARE 

I. Competențe TIC  Proba practică de specialitate. 10    

II. Competențe lingvistice  
Evaluare scrisă/orală - Limba 

engleză. 
30    

III. Motivație pentru 
participarea la programul 
învățare / predare / activități 
de formare  

Interviu în limba engleză  și în 
limba romană, evaluarea 

scrisorii de intenție, analiza 
chestionarului. 

 

30    

IV. Performanțe (rezultate 
școlare, participare, 
implicare în proiecte, 
activități, concursuri etc.)  

Evaluarea activităților 20    

V. Personalitate (calități 
morale și de comportament, 
capacitate de cooperare, 
autoevaluare, diseminare și 
valorificare a proiectului)  

Interviu 10    

PUNCTAJ TOTAL  100  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
  
  
   

 

 
 
 
 
Anexa 3.  

 

 

 

ANGAJAMENT SCRIS 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 

 
 
Subsemnatul/a……………….....…………..………, având CNP…………...………………..…………… 
domiciliat/ă în……………………….…………. Str. ..................……….…........………. nr.....……… 
ap.………. tel. mobil…….................. e-mail……...…................................ ca beneficiar/ă al/a 
Programului ERASMUS+1 , Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH) Contract numărul –2021-1-
RO01-KA121-SCH-000066355, parte a Acreditării numărul: 2020-1-RO01-KA120-SCH-095519 pentru 
mobilități Erasmus+ în domeniul Educație Școlară, 
declar prin prezenta că am fost informat privind obligativitatea de a furniza datele personale, cu 
respectarea dispoziţiilor legale. Declar că sunt de acord ca datele mele personale, precum şi materialele 
rezultate în urma activităţilor (fotografii, filmări video, etc), să fie utilizate în scopul proiectului sus-
menţionat pe internet, site-ul şcolii, site-ul proiectului, facebook, cât şi prin publicarea lor în presa 
locală. 

Declar că sunt de acord ca datele mele personale, să fie utilizate în scopul proiectului sus-
menţionat. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a 
obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am 
furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în 
dosarul de candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete şi mă 
angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de 
candidatură depus (reînnoirea cărţilor de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de 
domiciliu etc.), să anunţ echipa de implementare a proiectului şi să aduc o copie a actelor doveditoare.  
 
 
 
 
 
 
Data:              Nume și prenume: 
 
        Semnătură  
 

 
 
 

 
 



 
 
  
  
  
   

 

 
Anexa 4.  

 
PROCES VERBAL SELECŢIE 

 
 

Încheiat astăzi, ………………………………..cu ocazia selecţiei dosarelor de candidatură a elevilor 
care doresc să participe la activităţile organizate în cadrul proiectului ERASMUS+1 , Acțiunea Cheie 1 
– Educația Școlară (SCH) Contract numărul –2021-1-RO01-KA121-SCH-000066355, finanţat de 
Uniunea Europeană. Au fost analizate un număr de dosare ale candidaţilor. Punctajele obţinute de 
candidaţi sunt prezentate în tabelul următor. 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele candidatului Punctaj Rezultat 

1. Se vor trece candidații în ordine 
alfabetică 

Media aritmentică a 
punctajelor 

Admis/rezervă/respins 

2.    
3.    

 
 
 

COMISIA DE SELECŢIE: 
   
Numele și prenumele………………………….………….Semnătura………………. 
Numele și prenumele……………………….…………….Semnătura………………. 
Numele și prenumele……………………….…………….Semnătura………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
  
  
   

 

 
Anexa 5.  

 
 

REGISTRU DE ÎNREGISTRARE A DOSARELOR DE CANDIDATURĂ 
ERASMUS+1 , Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH) Contract numărul –2021-1-RO01-

KA121-SCH-000066355, 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Numele și prenumele 
candidatului 

Specializare Data  Semnătura 
candidat 

     
     
     
     
 
 
 
Responsabil cu înregistrarea dosarelor, 
 
Numele și prenumele……………………………………..Semntura………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
  
  
   

 

 
Anexa 6.  
 
 
 

PROCES VERBAL DE VERIFICARE A DOSARELOR 
 
 
 

Încheiat astăzi, …..................……. după verificarea dosarelor de candidatură a elevilor în cadrul 
proiectului „ ERASMUS+1 , Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH) Contract numărul –2021-
1-RO01-KA121-SCH-000066355,, finanţat de Uniunea Europeană. Menţionăm că au fost înregistrate 
................. dosare ale candidaţilor pentru mobilităţile din acest proiect din care .............. sunt eligibile 
(îndeplinesc condiţiile eliminatorii) şi intră în procesul de selecţie propriu-zis, iar .............. sunt respinse. 
Situaţia verificării dosarelor este prezentată în tabelul de mai jos. 
 
 
Nr.crt Numele și prenumele Eligibilitate Obsrvații în cazul 

respingerii 
1 Se vor trece candidații în ordine alfabetică Se va trece după caz, 

DA/NU 
Lista de documente 
lipsă sau incorecte 

2    
3    
 
 


