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PROIECT FINANŢAT DE CĂTRE UNIUNEA EUROPEANĂ  

PRIN PROGRAMUL ERASMUS + ÎN DOMENIUL EDUCAŢIE ŞCOLARĂ  

PROIECTE DE SCHIMB INTERŞCOLAR 

NUMĂR DE REFERINŢĂ:  2018-1-RO01-KA229-049131 
 

Procedura de selecție  

a membrilor echipei de implementare a proiectului 

 
I. Dispoziții generale 

Art.1. Prezenta procedură stabilește modalitatea de selecție a membrilor echipei de implementare a 

proiectului ERASMUS+ - KA2 ”Once upon a time…the SEA” (nr. de referință:                                     

2018-1-RO01-KA229-049131) care se va derula la Școala Gimnazială ”Lucian Grigorescu” Medgidia,  

în perioada 1 septembrie 2018 – 31 august 2020, în parteneriat cu şcoli din Italia, Spania şi Portugalia. 

Art. 2. Prezenta procedură aprobată de Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale                    

”Lucian Grigorescu” Medgidia, vizează toate cadrele didactice încadrate în unitatea noastră şi are drept 

scop realizarea unei selecții obiective, transparente și nediscriminatorie a membrilor echipei de 

implementare.  

II. Organizarea și desfășurarea procesului de selecție 

Art.4. Concursul de selecție se va organiza în conformitate cu: 

- contractul de finanțare încheiat între Agenția Natională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației şi Formării Profesionale şi Şcoala Gimnazială ”Lucian Grigorescu” 

Medgidia; 

- formularul de aplicatie depus pentru finanțare; 

- anexele I, II şi III ale Contractului de finanțare. 

Art. 5. Selecția celor 7 membri ai echipei de implementare a proiectului se va realiza printr-un concurs 

de dosare, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în urma evaluării. 

Art. 6. (1) Procesul de selecție se va desfășura în conformitate cu calendarul stabilit (Anexa 1). 

(2) În prima etapă va avea loc:  

 diseminarea proiectului la nivelul şcolii şi informarea cadrelor didactice privind modalitatea de 

formare a echipei de implementare, prin postare pe site-ul școlii, prezentări în Consiliul 

Profesoral, ședințe ale comisiilor metodice, etc. 

 depunerea dosarelor de candidatură de către cadrele didactice interesate la secretarul comisiei 

de selecție, care le va înregistra ca documente ale proiectului. 

(3) În a doua etapă echipa de management a proiectului, numită prin decizia directorului, se va ocupa 

de selecția celor 7 cadre didactice prin: 

 evaluarea dosarelor depuse de către candidați, pe baza unei grile de evaluare (Anexa 2); în caz 

de punctaje egale, departajarea se va face printr-un interviu în limba engleză, referitor la 

Programul ERASMUS+ în general, la obiectivele și activitățile principale ale proiectului ce 

urmează a fi implementat; 

 repartizarea responsabilităților candidaților admiși, conform competențelor declarate și 

dovedite prin anexele ataşate în dosarul de candidatură; 

 anunțarea rezultatelor selecției prin afișare la avizier și postarea lor pe site-ul școlii; 
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 emiterea de către director a deciziei de constituire a echipei de implementare a proiectului. 

(4) Vor fi respinse dosarele care nu vor conține şi nu vor respecta ordinea documentelor menționate la   

art. 7 din prezenta procedură.  

Art. 7. (1) Dosarul de candidatură va conține următoarele documente: 

 opis; 

 fișa de (auto)evaluare; (Anexa 2); 

 CV Europass, datat și semnat; 

 scrisoare de intenție privind participarea în proiect (maxim 1 pagină); 

 copie CI; 

 copie certificat de naștere și de căsătorie; 

 copie decizie încadrare la Școala Gimnazială ”Lucian Grigorescu” Medgidia; 

 documente justificative (adeverințe, diplome, decizii etc.) așezate în ordinea menționată în fișa 

de (auto)evaluare; 

 adeverință cu calificativele obținute în ultimii doi ani școlarii. 

(2) Documentele vor fi numerotate și așezate în dosar în ordinea menționată în prezenta procedură.  

Art. 8. Pentru selectarea cadrelor didactice, membri ai echipei se vor lua în considerare criteriile 

menționate în fișa de (auto)evaluare:  

 titularii unității noastre școlare și care în ultimii doi ani școlari au derulat activități educative 

complementare cu tematica proiectului (metode inovative de predare-învățare-evaluare, 

educație pentru mediu, incluziune socială, competențe sociale și civice);  

 în anii 2016-2017 și 2017-2018, s-au implicat activ în proiectarea, implementarea, diseminarea 

unor bune practici în scopul creșterii calității serviciilor educaționale oferite de către Școala 

Gimnazială ”Lucian Grigorescu” Medgidia;  

 predau discipline de învățământ complementare cu specificul activităților proiectului; 

 dețin competențe manageriale, IT şi de comunicare (în limba engleză, cel puțin la nivel mediu);  

 au spirit de inițiativă, de lucru în echipă, capacitate de adaptare la diverse situații și contexte, 

disponibilitate la efort prelungit, ținută morală ireproşabilă;  

 au calificativul ”Foarte Bine” în ultimii doi ani şcolari; 

 manifestă interes și motivație pentru formare continuă pe tematica abordată de proiect. 

 

III. Dispoziții finale 

Art. 9. În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea selecției, secretarul comisiei va întocmi un raport, 

semnat de toți candidații, admişi sau respinşi. 

Art. 10. Dosarele de candidatură ale participanților, precum și cele elaborate de comisie pe parcursul 

procesului de selecție, vor fi păstrate alături de toate documentele proiectului ERASMUS+                       

”Once upon a time …the SEA”, nr. de referință 2018-1-RO01-KA229-049131. 

 

 

 

Director,                                                                                                         Coordonator proiect,                                                                                             

 

Prof. Dănilă Simona                                                                                       Prof. Ciocan Emilia                                                                                        
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ANEXA 1  

la Procedura de selecție a membrilor echipei de implementare a proiectului 

 

 

CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE 

 
 

Activități Termen 

ETAPA 1 
 elaborarea procedurii de selecție a membrilor echipei de 

implementare a proiectului și aprobarea acesteia în Consiliul de 

Administrație al Școlii 

10-18 septembrie 2018 

 prezentarea procedurii de selecție prin postare pe site-ul şcolii, în 

cadrul şedințelor C.P. şi ale comisiilor metodice, etc. 

19 - 21 septembrie 2018 

 depunerea dosarelor de candidatură la secretarul desemnat al 

echipei de selecție  

24, 25, 26 septembrie 2018 

ETAPA 2 
 evaluarea dosarelor depuse pe baza unei fişe de (auto)evaluare 27, 28 septembrie 2018 

 repartizarea responsabilităților candidaților declarați admiși  1 octombrie 2018 

 anunțarea rezultatelor selecției prin afișare la avizier, postare pe      

site-ul școlii 

2 octombrie 2018 

 emiterea de către director a deciziei de constituire a echipei de 

implementare a proiectului 

3 octombrie 2018 

 

 

 

 

 

Coordonator proiect,                                                                                            Director, 

 

Prof. Ciocan Emilia                                                                                       Prof. Dănilă Simona 
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ANEXA 2  

la Procedura de selecție a membrilor echipei de implementare a proiectului 

Fișa de (auto)evaluare 

 

Nume și prenume candidat .........................................................................................
  

Nr. 

crt. 

Criteriul Documente 

justificative 

Punctaj 

maxim 

Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj final 

acordat 

1. Implicarea în ultimii doi ani școlari în derularea de 

activități educative în concordanță cu tematica abordată 

de proiect (metode inovative de predare-învățare-

evaluare, educație pentru mediu, incluziune socială, 

comunicare, competențe sociale și civice). 

(2,5p/activitate) 

Adeverințe 

Decizii 

Diplome 

Certificate 

 

25 p   

2. Implicarea în ultimii doi ani școlari în implementarea și 

diseminarea de bune practici cu scopul creșterii calității 

serviciilor educaționale oferite de unitatea noastră.  

(2,5p/activitate) 

Adeverințe 

Decizii 

Diplome 

Certificate 

10 p   

3. Complementaritatea disciplinei predate  cu obiectivele 

proiectului.  

Adeverințe 

Decizii 

Diplome 

Certificate 

10 p   

4. Implicarea în ultimii doi ani școlari, în proiectarea și şi 

implementarea de activități / proiecte educative cu  

elevii proveniți din medii dezavantajate, cu dificultăți  

de învățare, cu CES. (2,5p/activitate) 

Adeverințe 

Decizii 

Diplome 

Certificate 

5 p   

5. Competențe manageriale, IT şi de comunicare. 

(2,5p/curs/modul) 

Adeverințe 

Certificate 

cursuri/module pe 

teme de 

comunicare 

10p   

6. Competențe de comunicare în limba engleză.  

(2,5p/curs/modul) 

Adeverințe 

Certificate 

Foia matricolă 

(copie) 

10p   

7. Spirit de inițiativă, de lucru în echipă, capacitate de 

adaptare la diverse situații și contexte, disponibilitate la 

efort prelungit, ținută morală ireproşabilă. (2,5 p/an) 

Adeverință 

privind calificativ 

FB, în ultimii doi 

ani școlari  

5 p   

8. Participare la  proiecte în cadrul programelor finanțate de 

Uniunea Europeană sau derularea de proiecte eTwinning. 

(2,5p/participare) 

CV Europass 

Adeverințe 

Diplome 

10 p   

9. Interes și motivație pentru participarea la proiect.  Scrisoarea de 

intenție 
15 p   

TOTAL 100 p   

 

Candidat (numele și semnătura):                                                        Evaluatori (numele și semnătura): 
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