
 

 

 

 

Anunț de selecţie pentru participanţi 
în cadrul proiectului 

 
SUSTAIN European Culture and Environment in an App”  

octombrie 2018  

 

 
        În urma aprobării finanţării proiectului cu titlul “ SUSTAIN European Culture 

and Environment in an App”  cu numărul de referinţă 2018-1-IT02-KA229-

048136_2, în cadrul Programului ERASMUS+, actiunea KA2, parteneriate 

strategice în domeniul școlar – proiecte de schimb interșcolar, în baza contractului 

de finanţare încheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P. (Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale ),  Școala Gimnazială 

”Miron Costin” trebuie să realizeze o activitate de predare/formare/învățare și să 

participe la o acțiune de formare pentru profesori  și la patru acțiuni de schimb 

interșcolar. 

 

Criterii de selecție a cadrele didactice 

 

- Competenţe de limba engleză, minim nivel A2– 15 p 

- Implicarea în activitățile din cadrul altor  proiecte, în activități școlare și 

extrașcolare inițiate de școală,  fapt dovedit prin documente justificative ( diplome, 

proiecte, fișe ale activităților, etc.) - 15 p 

- Îndeplinirea sarcinilor curente și a obligațiilor profesionale în  cadrul școlii           

(elaborarea planificării și a portofoliului personal, efectuarea serviciului pe școală, 

activitatea în comisii de lucru, promovarea pozitivă a școlii, participarea ca 

asistent, evaluator la examenele naționale, efectuarea de ore suplimentare cu elevii, 

participarea la acțiuni ale școlii în afara programului școlar obișnuit)  - dovedit prin 

fișe de monitorizare/aprecieri întocmite de director/director adjunct sau/și aprecieri 

ale șefului de comisie - 10 p   

- Disponibilitatea de a participa la activităţile proiectului - 20 p  
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- Interesul acordat formării şi dezvoltării profesionale, participarea la cursuri de 

formare continuă/grade didactice, aplicarea în cadrul lecțiilor a achizițiilor 

dobândite la cursuri - 20 p 

- Modul în care îşi propune să utilizeze în instituţie competenţele dobândite în 

urma participării la activitatea de învăţare/ predare/ formare – 20 p 

 
Conţinutul dosarului de candidatură - cadre didactice 

Candidaţii vor depune la secretariatul școlii un dosar care cuprinde: 

1. cerere adresată Comisiei de selecție - semnată și datată de participant (Anexa 1); 

2. un CV care să cuprindă și documente justificative privind: implicarea în 

activitățile din cadrul altor  proiecte, finalizarea unor cursuri, competenţe de limba 

engleză, minim nivel B2, implicarea anterioară în viaţa şcolii (activităţi școlare și 

extraşcolare), activitatea de promovare a școlii + alte documente menționate la 

punctul III.1; 

link: http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-
vitae/templates-instructions 

 (Anexa 2); 

3. Scrisoare de intenție care va conține: datele de identificare (nume, prenume, 

funcţia, vechimea, încadrarea - profesor/ profesor pentru învățământul primar/ 

institutor/învățător), disponibilitatea de a participa la activităţile de mobilitate ale 

proiectului,  modul în care proiectul răspunde nevoii de dezvoltare profesională și 

personală a candidatului, modalitatea în care îşi propune să utilizeze în instituţie 

competenţele dobândite în urma participării la activitatea de învăţare/ predare/ 

formare. 

 

Precizări suplimentare:  

1. Selecția profesorului însoțitor se realizează exclusiv prin concurs de dosare. 

2. În cazul în care lipsește act doveditor privind nivelul competențelor 

lingvistice în limba engleză, profesorul va susține un test evaluat cu admis 
sau respins*.  

 

Calendarul concursului 

 
 

09.10.2018 - 11.10.2018 
Depunerea dosarelor de candidatură 

(elevi și profesori) 

12.10.2018 
Verificarea dosarelor de candidatură 

(existență documentelor solicitate la dosar) 

12.10.2018 Validarea dosarelor  

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions


12.10.2018 

Ora 14-16 

Cadre didactice 

Evaluarea dosarelor candidaților: 

- CV-ul: 40 de puncte 

- Raport: 60 de puncte 
- Test de limba engleză* 

Publicarea rezultatelor 

12.10.2018 

Ora 09.00-12.00 

Ora 14.00-15.00 

Ora 16.00 

Cadre didactice 

Depunere contestații  

Soluționare contestații 

Publicare rezultate finale 

15.10.2018  

Ora 14.00 - 18.00 

                         

Elevi  

Desfășurarea interviului din 5 întrebări 

Evaluare C.V.-ului 

Evaluare Recomandare  

16.10.2018 

 Ora 14.00 – 18.00 

         

    

Elevi  

Desfăşurarea concursului la Lb. Engleză  

(scris și oral) 

Afișarea rezultatelor 

16.10.2018 

Ora 09.00-12.00 

Ora 14.00-15.00  

Elevi  

Primirea contestaţiilor  

Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor 

finale 

 

 

 

Proiectele pot fi studiate la biblioteca școlii. 

 
 

 


