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 PROCEDURĂ DE SELECȚIE 
 

ÎN ATENTIA CADRELOR DIDACTICE DIN CONSORTIUL  

COORDONAT DE IȘJ GORJ 

 

Ca urmare a aprobării acreditarii Erasmus+ coordonate de IȘJ Gorj in cadrul consortiului cu 

numarul de referinta 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061865,  se  organizează CONCURS DE 

SELECȚIE al profesorilor pentru mobilitățile desfăşurate în cadrul proiectului, care vor avea loc în 

GRECIA, în perioada 13 – 19.02.2023, 18 profesori, pentru cursuri de formare. 

Profesorii vor face parte din școlile membre ale consorțiului de acreditare Erasmus+ coordonat de 

IȘJ Gorj. 

Transportul şi cheltuielile de subzistenţă vor fi suportate din bugetul proiectului finanţat de 

Comisia Europeană prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 

Formării Profesionale  (A.N.P.C.D.E.F.P).  

Componenta consortiului a fost decisa prin mandatarea scolilor partenere catre IȘJ Gorj, in etapa 

de scriere a proiectului. 

 Institutiile educationale mandatare,din care vor putea participa cadre didactice,la a doua 

mobilitate in   Grecia sunt: 

- Gradinița cu Program Normal Sfântul Stelian, structura Școala Gimnazială Nr.1, „George 

Uscătescu” Tg- Cărbunești- 1 loc ( plus rezervă) 

- Gradinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Târgu-Jiu-1 loc ( plus rezervă) 

- Școala Gimnazială Bumbești-Pițic -2 locuri ( plus rezervă) 

- Școala Gimnazială Arcani - 1 loc ( plus rezervă) 

- Școala Gimnazială Lihulești - 1 loc ( plus rezervă) 

- Școala Gimnazială Negreni -   1 loc ( plus rezervă) 

- Școala Gimnazială  Tânțăreni, structură Florești - 1 loc ( plus rezervă) 

- Școala Gimnazială  „Tudor Vladimirescu” Andreești-1 loc ( plus rezervă) 

- Școala Gimnazială Hurezani -1 loc ( plus rezervă) 

- Școala Gimnazială „Ion Vîlceanu” Dragotesti-1 loc ( plus rezervă) 

- Școala Gimnazială „Cornelius Radu” Rădinești-1 loc ( plus rezervă) 

- Liceul Tehnologic Roșia-Jiu- 2 loc ( plus rezervă) 

- Liceul Tehnologic Turceni-   4 locuri ( plus rezervă) 

 

Obiective generale ale acreditării, aplicabile prezentului anunț: 

1. Îmbunătățirea nivelului de competențe și de aptitudini prin utilizarea limbilor străine si a 

diversității lingvistice in scoli;  

2. Sprijinirea schimbului si a transferului de bune practici in materie de predare si dezvoltare a 

școlilor;  

3. Promovarea si încurajarea formării permanente a personalului didactic, a personalului 

administrativ 

4. Promovarea valorilor europene ale incluziunii, diversității, toleranței și egalitatea șanselor la 

educație;  

5. Îmbunătățirea calității predării și învățării în educația școlară prin promovarea utilizării noilor 

tehnologii și a metodelor inovatoare de predare 
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  Pentru atingerea acestor obiective vor  fi realizate următoarele  cursuri de formare : 

1. ”Creativity and interculturality” 

2. ”Stop Bullying, Start Inclusion! – prevention and intervention” 

3. „Harmony and learning”, 
4. ”Non formal for inclusion” 
5. ”Outdoor Education” 

 

              Detalii despre cursurile selectate: 

- https://edu2grow.org/staff-courses/creativity-and-interculturality/ 

- https://edu2grow.org/staff-courses/bullying-prevention-and-intervention/ 

- https://edu2grow.org/staff-courses/harmony-and-learning/ 

- https://edu2grow.org/staff-courses/non-formal-for-inclusion/  

- https://edu2grow.org/staff-courses/outdoor-education/  

 

La această activitate de formare vor participa 28 cadre didactice din consorțiu care vor fi selectate 

printr-un proces transparent de selecție. 

Participanții la aceste cursuri își vor dezvolta și/sau îmbunătăți competențele de folosire de metode 

atractive și inovatoare la clasă, pentru elevii dezavantajați, aplicarea  metodelor specifice educației 

incluzive și a educației pentru integrare și vor constientiza beneficiile implementării acestor metode, își 

vor dezvolta competențele de corelare a metodelor educației non-formale cu metodele eduației formale, 

crescând astfel gradul de atractivitate al activităților desfășurate la clasa, lucru ce va duce la scăderea 

riscului de abandon școlar. 

Pe toată durata proiectului vor fi organizate activități de promovare, diseminare și multiplicare, 

prin care rezultatele proiectului vor fi cunoscute la nivel local și județean. Astfel vom creste gradul de 

impact și vom aduce la cunoștința profesorilor din alte unități școlare, în special din mediul rural, 

oportunitățile de formare pe care le oferă și finanțează Programul Erasmus+. 

Impact: 

Ne dorim ca prin implementarea acestui proiect să creăm un impact consistent asupra profesorilor, 

copiilor, părinților, dar si la nivelul comunității locale, încurajând printre altele și scrierea și implementarea de 

proiecte calitative cu finanțare prin programul Erasmus+ la nivel de învățământ preșcolar.  

Preconizăm că participarea profesorilor la activitățile de mobilitate va avea efect multiplicator în 

timp și un impact sustenabil la nivelul unităților școlare și al comunității. 

Concursul de selecție va fi organizat în conformitate cu prevederile cererii de finanțare        2022-1-

RO01-KA121-SCH-000061865, și contractului semnat cu ANPCDEFP . 

 

 

 

 

https://edu2grow.org/staff-courses/creativity-and-interculturality/
https://edu2grow.org/staff-courses/bullying-prevention-and-intervention/
https://edu2grow.org/staff-courses/harmony-and-learning/
https://edu2grow.org/staff-courses/non-formal-for-inclusion/
https://edu2grow.org/staff-courses/outdoor-education/
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Calendarul concursului de selecție 

 

DATA ACTIVITATEA 

  12.XII.2022- 16.XII.2022 Depunerea portofoliilor 

19.XII.2022 Evaluarea portofoliilor 

19.XII.2022 Desfășurare interviu 

20.XII.2022 Afișarea rezultatelor 

21.XII.2022 Primirea contestațiilor 

22.XII.2022 Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 

 

Portofoliul depus de către fiecare candidat va cuprinde următoarele documente: 

a) fișa de evaluare (model în ANEXA 2) 

b) cerere adresată directorului școlii (model în ANEXA 1); 

c) CV în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, împreună cu documente 

doveditoare;  

d) scrisoare de motivație (în care va fi menționată expres disponibilitatea candidatului de a participa 

la activitățile proiectului, precum și experiența relevantă în domeniul pentru care s-a înscris);  

e) copie după Cartea de identitate;  

f) adeverinta tip  pentru a proba criterii din fișa de evaluare (Anexa 4) 

NOTĂ: 

•    Înscrierea se va face în urma completării unei cereri de înscriere pusă la dispoziţie de Comisia 

de Selecţie; 

• Dosarele vor fi primite la secretariat, la sediul fiecărei unități școlare partenere din cadrul 

proiectului, intre orele 10-15 zilnic. Acestea vor primi un număr de înregistrare, în ziua depunerii; 

Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului. 

• Fiecare unitate de învățământ parteneră în cadrul proiectului își va asuma selecția candidaților 

declarați admis/respins! 

• Dosarul de selectie va ramane in original la sediul unității școlare si va putea fi utilizat de candidat 

pentru o viitoare selectie, cu reactualizarea anexei 1, care va primi nr. de inregistrare la reactualizare. 

  

Criteriile de selecție sunt: 

 -  Depunerea dosarului în termenul limită stabilit; 

-   Respectarea integrală a structurii dosarului; 

-   Cunoașterea limbii engleze măcar la nivel A1 

-   Să dovedească o bună cunoaștere a obiectivelor cursurilor. 

 Selecția se realizează în condițiile respectării egalității de șanse (etnie, sex, religie, dizabilități, 

categorie socială și orice alt criteriu), ținând cont de principiile nediscriminării, echitabilității, transparenței și a 

evitării oricărui conflict de interese, de către Comisia de Selecție constituită prin decizie internă. 

 

Probele și locul desfășurării concursului de selecție: 

 1. analiza dosarului de candidatură - portofoliul depus, conform criteriilor din ANEXA 2 

2. interviu în limba engleză. 

Interviul se va desfășura online, conform calendarului de selecție. Ora va fi comunicată către 
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candidat pe e-mail. 

Din totalul participanților la concursul de selecție va fi creată o bază de rezerve.  

 

Cerințe pentru participanți (în timpul și după finalizarea proiectului): 

a. respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică și culturală, care se 

va desfășura anterior perioadei de mobilitate;  

b. respectarea programului de lucru, în cadrul mobilității, precum și a solicitărilor echipei de 

gestiune a proiectului;  

c. elaborarea raportului la revenirea din mobilitate, conform formularului online elaborat de 

Comisia Europeană;  

d. implicarea activă în activitățile de diseminare și valorizare prevăzute în proiect în conformitate 

cu planul de diseminare și valorizare a experienței dobândite în cadrul proiectului.oiect finanțat prin 

Programul Erasmus+  

Acreditare Erasmus+ KA1 – Proiecte de mobilitate 

Domeniul – Scolar              

Numărul de identificare al contractului: 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061865 

Durata: 15 luni 01.06.2022 – 31.08.2023  

Beneficiar: IȘJ  GORJ 
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      ANEXA 1 

  Nr. ________/__________ 

 

CERERE  DE  ÎNSCRIERE 

CONCURS DE SELECȚIE 

 

Doamna/Domnul Director 

 

 Subsemnatul/a …………………………………………………, domiciliat/ă în localitatea 

……………….., judeţ ….…., strada ……………………………………….., nr. …, bl. ………, sc. ….,et. 

…,  ap. …. telefon …………………, adresă e-mail………………..…………….……………………..., cu 

CI……nr……………, CNP…………………………………doresc să particip la Concursul de selecţie al 

profesorilor participanți la mobilitățile desfășurate în cadrul proiectului de acreditare Erasmus+ coordonat 

de IȘJ GORJ, 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061865. 

Precizez că am luat notă de prevederile procedurii de selecţie din proiectul menţionat mai sus şi sunt de 

acord cu acestea. 

Înțeleg că prin participarea la mobilitate mă oblig să fac activitățile de diseminare descrise în proiect.  

Mă înscriu pentru selecție la cursul:  

              cursul ”Creativity and interculturality” care vor avea loc în GRECIA, în perioada 13 – 

19.02.2023; 

              cursul ”Stop Bullying, Start Inclusion! – prevention and intervention” care vor avea loc în 

GRECIA, în perioada 13 – 19.02.2023; 

              cursul “Harmony and learning”, care vor avea loc în GRECIA, în perioada 13 – 19.02.2023 

  cursul ”Non formal for inclusion” care vor avea loc în GRECIA, în perioada 13 – 19.02.2023 

 cursul ”Outdoor Education” care vor avea loc în GRECIA, în perioada 13 – 19.02.2023 

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Data                                                 Semnătura 

 

 
 

 

 

Domnului/ Doamnei Director al …………………………………….. 
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Proiect finanțat prin Programul Erasmus+  

Acreditare Erasmus+ KA1 – Proiecte de mobilitate 

Domeniul – Scolar              

Numărul de identificare al contractului: 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061865 

Durata: 15 luni 01.06.2022 – 31.08.2023  

Beneficiar: IȘJ GORJ 

 

ANEXA 2 

FIȘA DE EVALUARE 

CONCURS DE SELECȚIE AL PROFESORILOR PENTRU MOBILITĂȚILE DESFĂŞURATE 

ÎN CADRUL PROIECTULUI DE ACREDITARE ERASMUS + 

2022-1-RO01-KA121-SCH-000061865 

Nume și prenume: 

 

………………………………………………… 

 

Criteriul Subcriteriul Detalieri Punctaj 

total 

 

Pctj. 

autoev. 

Pctj. 

eval. 

comisie 

Dovezi 

Pregătirea 

profesională 

Formarea 

iniţială 

Studii superioare de lun-

gă durată 10   

CV, copie după 

diploma de licen-

ţă 

Studii superioare de scur-

tă durată 5   

CV, copie după 

diploma de licen-

ţă 

Formarea 

continua 

Gradul didactic I 
5   

CV,  copie certi-

ficat 

Gradul didactic II 
3   

CV,  copie certi-

ficat 

Definitivat 
2   

CV,  copie certi-

ficat 

 

 

 

 

 

 

 

Implicarea 

în viaţa 

şcolii 

 

 

Responsabilităţi 

la nivel de şcoa-

lă, calitatea actu-

lui managerial 

ca director/ res-

ponsabil/ mem-

bru în comisii 

Director, director adjunct, 

consilier educativ 
5   

Copie decizie de 

numire 

Responsabil comisie 

metodică (2p),  

membru CEAC (2p), 

membru în comisia de 

actualizare PDI (2p), 

membru în comisia de 

elaborare ROI (2p), 

membru CA (2p), 

coordonator programe 

europene (2p),  

12   

Adeverinta de la 

scoala, anexa 4 
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Activităţi 

extraşcolare 

Iniţierea şi implementarea 

unor proiecte la nivel 

european/naţional/local  
8/4/2   

Copie decizie, 

adeverinţă, co-

pii procese ver-

bale 

Iniţiere şi participare 

activităţi de voluntariat 
1/activit., 

Max 3 
  

Proces verbal, 

adeverinţă, di-

ploma 

Disponibilitatea 

de a respecta 

cerințele pro-

gramului 

Semnarea acordului tip 

2   

Acordul semnat 

Face parte 

din grupul 

țintă al 

proiectului 

Predă pentru 

grup tinta 

dezavantajat 

Are în grupă/clasă 

copii dezavantajați 

economic, copii de alte 

nationalități sau din 

minorități naționale, 

CES, copii din mediul 

rural etc 

4   

Adeverință de la 

școală, anexa 4 

Desfășoara act. 

ed. cu preș-

colari (2-6 ani) 

sau școlari mici 

(6-11 ani) și cu 

părinții acestora 

 

10   

Adeverință de la 

școală, anexa 4 

calificare ca 

prof./ învățător/ 

educator 

(grădinițe-școli) 

 

10   

Adeverință de la 

școală, anexa 4 

Proba 

interviu 

 

 

 

 

Motivarea nevo-

ii de formare; 

Motivaţia convingătoa-

re a necesităţii partici-

pării la mobilitate 

10   

Scrisoare de in-

tenţie 

Cunoașterea 

obiectivelor 

proiectului 

Erasmus+, a 

curriculelor de 

curs; 

Cunoștințe despre spe-

cificul programului Er-

asmus +, Acțiunea 

cheie1 si responsabi-

litățile beneficiarilor 

acestui program. 

Cunoasterea obiective-

lor si curriculei cursu-

lui pentru care a optat 

6   

Interviu în ca-

drul testului de 

limba engleză 

Strategie  

pentru 

Poate explica noțiunea 

de diseminare -2  
5   

Interviu 
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diseminare  

Are o schiță plan dise-

minare -3 

Competente 

lingvistice; 

Competențe lingvistice 

min A1 
10   

Interviu 

TOTAL 
Max. 100 

puncte 
  

 

+ 

NOTĂ:  

1. ACTIVITĂȚILE ȘI DOVEZILE SUNT VALABILE PENTRU ULTIMII 2 ANI ȘCOLARI. 

2. NU EXISTĂ LIMITĂ MINIMĂ DE PUNCTAJ. IERARHIZAREA SE VA FACE ÎN ORDI-

NEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTAJULUI OBȚINUT.  
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Proiect finanțat prin Programul Erasmus+  

Acreditare Erasmus+ KA1 – Proiecte de mobilitate 

Domeniul – Scolar              

Numărul de identificare al contractului: 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061865 

Durata: 15 luni 01.06.2022 – 31.08.2023  

Beneficiar: IȘJ GORJ 

ANEXA 3 

 

ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE FAŢĂ DE ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI ȘI ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 

Subsemnatul(a) …………………………..……………………profesor titular în cadrul 

……………………………, posesor(oare) al(a) actului de identitate CI/BI, seria .............. 

nr................................., CNP……………………………………, eliberat de ............................... 

domiciliat(ă) în ………………............................ str….……………………. nr. … bl. ...... ap. …. tel. fix 

…......................tel. mobil ………………………. e-mail …………………………………………………. ,  

mă angajez ca, în cazul în care voi fi selectat(ă) să particip în calitate de cursant pentru mobilitățile 

desfășurate în cadrul proiectului de acreditare Erasmus+ coordonat de IȘJ GORJ , nr. de referință    

2022-1-RO01-KA121-SCH-000061865, proiect finanţat de UE prin programul Erasmus Plus, să respect 

cerinţele programului, să particip la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele 

solicitate de echipa de management al proiectului. 

Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal rezultate 

din prezenta declaraţie sau din actele/copiile actelor depuse pentru înscrierea în programul de formare 

oferit de către IȘJ GORJ, în cadrul proiectului de acreditare Erasmus+, nr referință… 

        Înţeleg că prelucrarea datelor personale de către Beneficiar se va realiza cu respectarea prevederilor 

Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 129/2018 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 102/2005, precum şi a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, transpusă 

în legislaţia naţională prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 (Publicată in Monitorul Oficial numărul 651 

din data de 26 iulie 2018). 

În eventualitatea în care sunt fotografiat sau filmat în timpul sesiunilor de formare sau a altor 

activități ale proiectului, SUNT/NU SUNT de acord cu folosirea imaginii mele în scopul promovării 

bunelor practici din cadrul proiectului către publicul larg.  

Declar pe propria răspundere că am fost informat(ă) despre obiectivele şi activităţile proiectului și 

despre procedura de selecţie.  

Am luat la cunoștinţă că nerespectarea acestui angajament poate duce la eliminarea mea din grupul 

ţintă al proiectului și voi putea fi obligat de IȘJ Gorj, Târgu-Jiu-beneficiar al proiectului Erasmus+, la 

plata cheltuielilor aferente formării mele. 

 

            Data:                                                                                                                                Semnătura: 

 

 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3553/Monitorul_Oficial
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Proiect finanțat prin Programul Erasmus+  

Acțiunea cheie acreditare Erasmus+ KA1 – Proiecte de mobilitate 

Domeniul – Scolar              

Numărul de identificare al contractului: 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061865 

Durata: 15 luni 01.06.2022 – 31.08.2023  

Beneficiar: IȘJ GORJ 

ANEXA 4 

A D E V E R E N Ț Ă 

 

 

 Se adeverește prin prezenta că Dl/D-na...................................................................................., este 

încadrat în unitatea noastră cu contract de muncă pe perioadă  determinată/  nedeterminată, ca  

profesor,  educator,  învățător la ............................................................................ 

Domnul/doamna lucrează cu: 

 copii proveniți din medii dezavantajate economic 

 copii de alte naționalități sau din minorități naționale 

 copii cu CES 

 copii proveniți din mediul rural. 

 Domnul/doamna este responsabil cu: 

 membru CEAC,  

 membru în comisia de actualizare PDI,  

 membru în comisia de elaborare ROI, 

 membru CA,  

 coordonator programe europene 

 alte comisii: ________________________________ 

De asemenea, dl/d-na.......................................................... desfășoară activități cu  preșcolari sau 

 școlari mici și cu părinții acestora. 

Se eliberează prezenta, pentru a se înscrie la concursul de selecție din cadrul proiectului Erasmus+ 

coordonat de IȘJ GORJ. 

 

 

 

Director,                                                                                      Secretar,  

 


