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Procedura de selecție a cadrelor didactice participante la mobilitatea proiectului 
”Profesori pentru viitor”/ ”Teachers for future” 

2020-1-RO01-KA101-078910 
Finanțat prin Erasmus+ de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare 

în Domeniul Educației și Formării Profesionale 
 
 

1. Scopul procedurii 
Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a persoanelor aparţinând grupului ţintă în 
cadrul proiectului nr. 2020-1-RO01-KA101-078910, cu titlul  ”Profesori pentru viitor”/” Teachers 
for future” . 
 Vor fi selectaţi profesori ai Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești , care 
vor participa activ la programul de mobilitate pentru formare profesională în Spania, în perioada 
aprilie – noiembrie 2021 . 

 
2. Domeniul de aplicare  

Procedura este aplicabilă la nivelul școlii, tuturor cadrelor didactice din Liceului Tehnologic 
Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești. 

 
3. Documente de referință  

• Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale;  
• Formularul de aplicație al proiectului depus pentru finanțare 

 
4. Definiții și abrevieri  

4.1. Definiții  
Proiecte ERASMUS+ proiecte instituţionale prin care se realizează activităţi care implică parteneri din 
mai multe ţări (trans-naţionale). Programul unui proiect de mobilitate diferă de la un domeniu la altul şi, 
în funcţie de acesta, poate cuprinde cursuri de formare, plasamente, activităţi de predare, stagii pentru 
studiu sau voluntariat, schimburi de tineri, activităţi de tip job-shadowing. 
Parteneriat strategic: Proiecte care creează "punți" de legătură între parteneri din mai multe țări cu 
scopul de a crește cooperarea internațională prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate și 
inovatoare. 

4.2. Abrevieri  
C.A.- Consiliul de Administrație 
C.P. - Consiliul Profesoral 
L.T.E.E.R.- Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu” 

 
5. Descrierea procedurii 

 
Organizarea și desfășurarea procesului de selecție 
 

Comisia de selecție este neutră și este formată din 3 persoane: Președinte – director/director adjunct/ 
responsabil formare continuă/membru CA, 2 membri (dintre care unul va îndeplini și atribții de 
secretar), profesor de specialitate si un profesor de limba engleză. 
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I. Etapele procesului de selecție :  
a) Diseminarea proiectului și a informațiilor referitoare la procesul de selecție în cadrul C. P. al 
L.T.E.E.R. și pe site-ul școlii 
b). Înscrierea și depunerea dosarelor de către candidați la secretariatul unității școlare;  
c). Verificarea eligibilității candidaților și evaluarea documentelor depuse;  
d). Desfășurarea concursului de selecție;  
e). Afișarea rezultatelor;  
f). Depunerea și analiza eventualelor contestații;  
g). Afișarea listei finale a candidaților selectați și respinși cu mențiunile ADMIS, REZERVĂ, 

RESPINS.  
 
Procesul de selecție se organizează în conformitate cu calendarul stabilit (Anexa 1 a prezentei 

proceduri). 
 
II.  Dosarul de candidatură va conține, obligatoriu, următoarele documente:  
 
a). Cerere de înscriere la concursul de selectie; 
b). CV - model european, în limba română 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions  
c). Declaratie pe propria raspundere; 
d). Scrisoarea de intenție prin care doritorii își vor exprima  motivația participării la acest proiect, din 

care să reiasă și disponibilitatea de a contribui la pregătirea altor colegi prin diferite activități de 
formare. 

 
III. Criteriile specifice de selecție și indicatori de evaluare(Anexa3-Grila de evaluare) 
 
CRITERIUL   INDICATORI DE 

EVALUARE 
PUNCTAJ MAXIM 

Performanțe obținute de 
candidat în domeniul 
educațional  
Competențe de lucru cu 
calculatorul, mijloacele 
digitale și de utilizare a 
internetului 

Evaluarea C.V.-ului  

40 puncte 
 
 
 

Interes pentru integrarea unor 
metode inovative de predare-
învățare în activitatea 
didactică; 

Scrisoarea de intenție 
Interviu 

40 de puncte 
 

Competențe lingvistice  
 Probă orală de limba engleză  20 puncte 
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Prin respectarea procedurii de selecție, vor fi selectate 16 cadre didactice, în ordinea 
descrescătoare a punctajului obținut.  

Pentru a fi declarat admis un participant trebuie să obțină minim 70 puncte din 100. În cazul în 
care un candidat admis se retrage din motive personale, pe lista de admiși va promova primul candidat 
declarat rezervă în ordinea punctajului. In situația în care candidații participanți la prima selecție sunt în 
număr insuficient, se va organiza a II-a selecție.  
 

IV. Contestații  
 
Eventualele contestații privind rezultatele procesului de selecție vor fi depuse în data de 20 

ianuarie între orele 12. 00 -14.00, la secretariatul școlii. Contestația va fi analizată de o comisie numită de 
directorul unității care va fi formată din alte persoane decât cele care au participat la evaluarea inițială. 
Decizia comisiei de soluționare a contestației este definitivă.  

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

a. respectarea programului de pregătire 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 
gestionare a proiectului;  

 c. elaborarea raportului individual de mobilitate, a proiectului de lecție, a lecției deschise sau a 
activității de tip team building, în termen de 30 de zile de la revenirea din mobilitate, sau 30 de zile de 
la reluarea cursurilor, dacă acest termen coincide cu perioada de vacanță;  
d. implicarea activă în activitățile de diseminare și valorizare prevăzute în proiect în conformitate cu 
planul de diseminare și valorizare din cadrul proiectului. 
 

VI. Tematică și bibliografie: 
 
Bibliografie  
• http://www.anpcdefp.ro  
• http://www.erasmusplus.ro  
• Manualele de specialitate  
 
Limba engleză: 

1.  Domeniul personal 
• Viaţa personală (educaţie, comportament social, hobby-uri);  
• Relaţii interpersonale/ inter-umane / profesionale, viaţa de echipă;  

2.  Domeniul public 
• Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice, ştiinţifice, tehnice, ecologice);  
• Profesorii şi viaţa comunitară;  
• Mass-media.  
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3. Domeniul educațional 
• Descoperiri ştiinţifice şi tehnice;  
• Viaţa culturală şi lumea artelor;  
• Patrimoniul socio-cultural european;  

Repere culturale ale spaţiului lingvistic respectiv – trecut şi prezent 
 

 
6.Responsabilități 

 
6.1. Director  

Propune spre aprobarea CA componenţa Comisiei de selecție/Comisiei de rezolvare a 
contestațiilor a cadrelor didactice înscrise la concursul de selecție și, după aprobarea CA, emite decizia de 
constituire a Comisiei.. 
 
6.2. Membrii comisiei de selecție au următoarele atribuții :  

- informarea persoanelor interesate cu privire la procedura de selecție;  

- evaluarea dosarelor candidaților pe baza criteriilor de selecție stabilite;  

- stabilirea candidaților admiși;  

- anunțarea rezultatelor procesului de selecție  

- responsabilitate și obiectivitate în evaluarea dosarelor candidaților în conformitate cu criteriile de 

selecție stabilite;  

- transparența procesului de selecție;  

- respectarea termenelor stabilite.  

6.3. Secretarul comisiei  

Întocmește un raport privind selecția membrilor în echipa de proiect a parteneriatului în care va 

menționa și punctajul. Raportul va fi semnat de toți candidații participanți indiferent dacă au fost admiși 

sau respinși . 

7. DOCUMENTE ȘI ÎNREGISTRĂRI  

Dosarele de candidatură ale participanților  

Documente elaborate de membrii comisiei de evaluare 
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ANEXE  
 
ANEXA 1. 
 
 
  
                              CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE 
 
 

Nr. 
Crt. ETAPA TERMEN 

1.  Diseminarea proiectului și a informațiilor referitoare la 
procesul de selecție  

8 Decembrie 2020 

2.  Depunerea dosarelor de către candidați la secretariatul 
școlii cu nr. de înregistrare  

11-13 Ianuarie 2021 

3.  Evaluarea dosarelor si a candidaților  14-15 Ianuarie 2021 
4.  Anunțarea rezultatelor procesului de selecție 19 Ianuarie 2021 

5.  Depunerea contestatiilor 20 Ianuarie 2021 între orele 
12:00- 14:00 

6.  Crearea comisiei de rezolvare a contestatiilor(dacă este 
cazul) 

22 Ianuarie 2021 

7.  Anunțarea rezultatelor finale ale procesului de selecție  28 Ianuarie 2021 
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ANEXA 2.1 
 
Nr. .....................din ...........................  
 
 
 

Cerere înscriere concurs selecţie 
 
 

Programul Erasmus +, proiectul nr. 2020-1-RO01-KA101-078910, cu titlul  ”Profesori 
pentru viitor”/” Teachers for future” mobilitatea 1 curs -"4 Tools for innovative education: 
Collaborative learning, Design Thinking, Project Based Learning and Educative Coaching " 

     
Subsemnatul/a……………………………………………………, posesor al C.I, 

seria……… nr………., cadru didactic al Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu”, 

Municipiul  Ploiești,  doresc să particip la concursul de selecţie în vederea participării la 

cursul de formare " 4 Tools for innovative education: Collaborative learning, Design Thinking, 

Project Based Learning and Educative Coaching" în cadrul proiectului nr. 2020-1-RO01-

KA101-078910, cu titlul ”Profesori pentru viitor”. 

 

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:  

1. Copie după CI 

2. CV-Europass 

3. Declarație pe propria răspundere 

4. Scrisoare de intenție 

 

 

 

          Data ................................                  Semnătura .......................... 

 

 

Doamnei Director al Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul  Ploiești 
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ANEXA 2.2 
 
Nr. .....................din ...........................  
 
 

Cerere înscriere concurs selecţie 
 
 

Programul Erasmus +, proiectul nr. 2020-1-RO01-KA101-078910, cu titlul  ”Profesori 
pentru viitor”/” Teachers for future” mobilitatea 2 curs -" Team building in the school " 

     

Subsemnatul/a……………………………………………………, posesor al C.I, seria……… 

nr………., cadru didactic al Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul  Ploiești,  

doresc să particip la concursul de selecţie în vederea participării la cursul de formare " Team 

Building in the school" în cadrul proiectului nr. 2020-1-RO01-KA101-078910, cu titlul ”Profesori 

pentru viitor”. 

 

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:  

1. Copie după CI 

2. CV-Europass 

3. Declarație pe propria răspundere 

4. Scrisoare de intenție 

 

 

 

          Data ................................                  Semnătura .......................... 

 

 

 

Doamnei Director al Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul  Ploiești 
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ANEXA 2.3 
 
 
Nr. .....................din ...........................  
 
 

Cerere înscriere concurs selecţie 
 
 

Programul Erasmus + , proiectul nr. 2020-1-RO01-KA101-078910, cu titlul  ”Profesori 
pentru viitor”/” Teachers for future” mobilitatea 3 curs -" Positive education, happy 
schools" 

     
Subsemnatul/a……………………………………………………, posesor al C.I, seria……… 

nr………., cadru didactic al Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul  Ploiești,  

doresc să particip la concursul de selecţie în vederea participării la cursul de formare " Positive 

Education and Happy schools" în cadrul proiectului nr. 2020-1-RO01-KA101-078910, cu titlul 

”Profesori pentru viitor”. 

 

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:  

1. Copie după CI 

2. CV-Europass 

3. Declarație pe propria răspundere 

4. Scrisoare de intenție 

 

 

          Data ................................                  Semnătura .......................... 

 

 

Doamnei Director al Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul  Ploiești 
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ANEXA 2.4 
 
 
Nr. .....................din ...........................  
 
 

Cerere înscriere concurs selecţie 
 
 

Programul Erasmus + , proiectul nr. 2020-1-RO01-KA101-078910, cu titlul  ”Profesori 
pentru viitor”/” Teachers for future” mobilitatea 4 curs -"Educative coaching " 

     
Subsemnatul/a……………………………………………………, posesor al C.I, seria……… 

nr………., cadru didactic al Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești, doresc să 

particip la concursul de selecţie în vederea participării la cursul de formare " Educative coaching " în 

cadrul proiectului nr. 2020-1-RO01-KA101-078910, cu titlul ”Profesori pentru viitor”. 

 

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:  

1. Copie după CI 

2. CV-Europass 

3. Declarație pe propria răspundere 

4. Scrisoare de intenție 

 

 

          Data ................................                  Semnătura .......................... 

 

 

Doamnei Director al Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul  Ploiești 
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Anexa 3 
 
 

Grilă de evaluare a participanților la selecția în vederea participării la proiectul nr. 2020-1-RO01-
KA101-078910, cu titlul ”Profesori pentru viitor”/” Teachers for future” , cursul din cadrul 

proiectului de mobilitate pentru profesori Erasmus plus 
 
 

 
Nr. 
crt  Criteriu Punctaj maxim 

 
 
1.  
 
  
 
 
 

CV-Europass  
Să fie profesor al Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu”, 
Municipiul Ploiești (eliminatoriu);-10p 
Să dețină experiență în derularea de proiecte (implementare, 
evaluare, diseminare/valorizare); max.25p: 
-proiecte internaționale- 10 p (max10p) 
-proiecte naționale/interjudețene- 5p/proiect (max 10p) 
-proiecte județene- 2p/proiect (max 5p) 
Să dețină competențe de utilizare a computerului și a 
internetului -5p 

 
 
 
 

40p 

 
2.  
 

Scrisoare de intenție (30p) 
 Să exemplifice cum va contribui la realizarea activităților și 
a rezultatelor proiectului; 10p  
 Modul în care este motivată dorinţa de participare la 
mobilitate: obiective, modul de pregătire, impact, 
diseminare/valorizare a rezultatelor proiectului; 20p 
Interviu 10p 
 

 
 
 

40p 

 
3.  
 

 
Să dețină competențe de comunicare în limba engleză;  
 

 
20p 

Total:  100p 
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ANEXA 4  
                                                 Declarație pe propria răspundere 
 
 
Subsemnatul/a ………………......................................................................., CNP ................................. 

domiciliat/ă în .............. ....................... ....... ……..str............... .................................nr ......... bl ......... 

ap............telefon ......................................... email ........................................................ identificat cu C.I. 

seria ...... numărul ................ valabil până la data................ îmi exprim acordul scris pentru participarea 

la  proiectului  nr. 2020-1-RO01-KA101-078910 cu titlul ”Profesori pentru viitor”, finanţat prin 

programul Erasmus Plus al Uniunii Europeane.  

Mă angajez să respect cerinţele şi calendarul programului, să particip la toate activităţile care îmi revin 

ca membru în echipa de mobilitate şi să întocmesc toate documentele solicitate de coordonatorul 

proiectului / directorul instiuției.  

Declar pe propria răspundere că am fost informat(ă) şi mă angajez să respect cerinţele programului.  

Declar că sunt de acord ca datele personale, 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 presă.  

 

 

 

 

         Data:                                                                                    Semnătura: 

 

 


