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Proiect finanţat prin Programul Erasmus+ 

Acţiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate 

Domeniul – Educație Școlară 

Titlul proiectului:  „S.P.E.R.- Speranță Pentru Educația Românească” 

 Numărul de identificare al contractului:   2018-1-RO01-KA101-047947   

Beneficiar: Colegiul Național "Octavian Goga" Marghita 

Procedura de selecţie a participanţilor  

la mobilitate, în cadrul proiectului   

„S.P.E.R.- Speranță Pentru Educația Românească” 

 Nr.  2018-1-RO01-KA101-047947   

Referinţe: 

- Ghidul Programului Erasmus+, 2018; 

- Apelul național la propuneri de proiecte, pe anul 2018- elaborat de Agenţia Naţională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale referitoare la proiecte de 

mobilitate în domeniul educației școlare; 

- Contractul de finanțare cu nr 2018-1-RO01-KA101-047947  încheiat între Colegiul Naţional "Octavian 

Goga" Marghita şi Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 

Profesionale privind finanțarea proiectului nr 2018-1-RO01-KA101-047947  cu titlul „S.P.E.R.- Speranță 

Pentru Educația Românească”, din cadrul Programului Erasmus+;  

- Ghidul de management al proiectelor Erasmus+ de mobilităţi în domeniul educaţiei școlare /educaţiei 

adulţilor   
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I. Scopul procedurii: 

1. Prezenta procedură stabileşte modalitatea de selecţie a participanţilor la proiectul de mobilitate 

Erasmus+, din domeniul Educației Școlare, cu titlul „S.P.E.R.- Speranță Pentru Educația Românească” 

nr.  2018-1-RO01-KA101-047947, ce are grup ţintă cadre didactice titulare la Colegiul Național 

”Octavian Goga”Marghita, distribuiți astfel: 6 profesori pentru învățământ primar, 14 profesori de 

gimnaziu/liceu și consilierul școlar.  

2. Selecția participanților va fi rezultatul unui proces bazat pe principiile transparenței, egalității de 

șanse, evitării oricărui conflict de interese. Aceasta se va desfășura într-o singură etapă, în luna 

octombrie, 2018.  

 

II. Descrierea procedurii: Concursul de selecţie se organizează în conformitate cu prevederile 

Contractului de finanţare 2018-1-RO01-KA101-047947, încheiat între Agenţia Naţională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale și Colegiul Național ”Octavian Goga”, 

Marghita, în calitate de beneficiar şi coordonator al proiectului.  

1. Directorul școlii numește prin decizie internă echipa de selecție formată din trei persoane: o 

persoană din cadrul instituției și două externe. 

2.Selecţia va fi realizată de către membrii echipei de selecţie pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în 

cadrul prezentei metodologii, cu evitarea conflictului de interese. În acest scop membrii echipei de 

selecţie vor semna declaraţii olografe.  

3. Echipa de selecție va stabili probele de concurs, grilele de evaluare și se va ocupa de buna 

desfășurare a concursului. 

4. Responsabilul cu selecția va distribui sarcinile fiecărui membru din echipa de selecție, va verifica în 

prima etapă dacă participanții îndeplinesc criteriile de eligibilitate, va realiza planificarea profesorilor 

la probele de concurs, va întocmi toată documentația necesară probelor. 

5. Echipa de selecție va realiza evaluarea candidaților, conform criteriilor stabilite și a grilei de 

evaluare. 

6. Fiecare evaluator va întocmi borderouri de notare, aferente fiecărei probe de concurs.. 

7. Responsabilul cu selecția va întocmi catalogul final și procesul verbal al selecției.  

8. Directorul școlii va aproba lista participanților la mobilitate. 
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9. Responsabilul cu selecția va afișa la avizierul școlii lista cu participanții la proiect și cu rezervele. 

10. Responsabilul cu selecția va întocmi dosarul selecției, care va conține:  

- decizia de numire a echipei de selecție; 

- procedura de selecție; 

- toate documentele referitoare la anunțul selecției; 

- dosarele de înscriere ale candidaților; 

- fișele de evaluare a dosarelor, a interviurilor și a probelor lingvistice;  

- decizia de stabilire a participanților la proiect; 

- procesul verbal al selecției. 

III.1. Criterii de eligibilitate folosite la înscriere: 
Dosarul de selecție va fi înregistrat de către echipa de selecție, doar în măsura în care candidatul 

întrunește condițiile de eligibilitate: 

1. Profesor titular al Colegiului Național ”Octavian Goga”, Marghita; 

2. Dosarul de candidatură complet şi corect întocmit; 

3. Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. 

  III.2. Conţinutul dosarului de candidatură: 

Candidaţii vor depune la secretariatul școlii (Goga 2- Mariana Șumălan) un dosar care cuprinde: 

 

1. Cerere de înscriere; (Anexa 1) 

2. Copie act de identitate; 

3. Curriculum Vitae Europass;  

4. Scrisoare de motivație; (se va menționa disciplina predată și orele de consiliere și 

orientare, dacă este cazul);  

5. Copie după documente care să ateste competențele profesionale (ultimul grad didactic, 

ultima instituție de învățământ absolvită, activități de formare/perfecționare, publicații, 

simpozioane, conferințe, metodist, membru C.E.A.C., membru C.A., precum și 

implicarea în calitate de coordonator sau membru în diferite proiecte derulate în 

instituție), în ultimii trei ani școlari; 

6. Copie după atestate lingvistice, valabile; (cel puțin B1 la lb.engleză și cel puțin A2 la 

limba italiană) dacă e cazul; 

7. Copie după diploma de licență, pentru candidații care au specializarea primară sau 

secundară de profesor de limba engleză. 
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Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentată mai sus, într-un 

dosar  cu şină, fără a se așeza în folii.  Orice informaţie eronată va conduce la eliminarea automată a 

candidatului. 

 

III.3. Informaţii privind probele de selecţie: 
Etapa 1- Verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate a candidaților; 

Etapa 2 - Organizarea probelor de selecţie; 

Probele de selecţie: 
a). Probă scrisă de atestare a competenţelor lingvistice – test de 60 de minute la lb.engleză și 60 min. la 

lb. italiană; 

Vor fi testate cunoștințele candidaților de limbă engleză pentru participanții la cursuri și de limbă limbă 

italiană pentru participanții la job-shadowing, pe baza unor teste grilă, ce vor fi corectate de centrul de 

limbi străine Babel Center - Oradea. Candidații, profesori de limba engleză sau care au ca specializare 

secundară limba engleză și cei care au un atestat de limbă, valabil, nu vor participa la proba lingvistică. 

b). Interviu - trei întrebări care vizează cunoașterea proiectului S.P.E.R.; așteptările candidaților 

privitoare la proiect, motivația participării și disponibilitatea de a disemina rezultatele învățării, în 

urma participării la cursuri/job-shadowing. 

c). Evaluarea dosarelor pe baza unei grile de evaluare. 

III.4. Etapele selecţiei: 

- Stabilirea criteriilor de selecție; 

- Organizarea procesului de selecție, care cuprinde: 

1. Numirea prin decizie internă a echipei de selecție, respectând regula evitării conflictului de 

interese; 

2. Stabilirea probelor de selecție; 

3. Publicarea/anunțul selecției: Informarea în timp util a celor interesaţi privind conţinutul 

dosarului de candidatură, probele, criteriile de selecţie, data și locul selecţiei; 

4. Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea dosarelor, conform unei grile; 

5.  Desfăşurarea probelor de selecţie (proba lingvistică și interviu). 

- Afişarea rezultatelor; 

- Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii; 

- Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi, inclusiv lista cu rezerve, câte unul pentru fiecare 

mobilitate. 

- Aprobarea de către directorul instituției a listei participanților; 

- Întocmirea procesului verbal al selecției. 
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III.5.Calendarul concursului de selecţie: 

 

10.10.2018  - 16.10.2018 

(între orele 08.00 – 15.00) 

 

Depunerea dosarelor de candidatură (secretariat Goga 2, 

Mariana Șumălan) 

16.10.2017 

(până la ora 19.00) 

 

Validarea dosarelor 

17.10.2018  - 22.10.2018 

 

Evaluarea dosarelor de candidatură 

17.10.2018 

(între orele  14.30 – 15.30) 

 

Desfăşurarea concursului la limba engleză și limba 

italiană (Goga2 – etaj 1) –teste grilă 

22.10.2018 

(între orele 15.00 – 17.00) 

 

Desfăşurarea interviului (Goga2- biroul pentru proiecte 

și programe comunitare) 

22.10.2018 

(între orele 17.00-18.00) 

 

Afișarea rezultatelor 

 

22.10.2018 

(între orele 18.00 -  19:00) 

 

Depunerea contestațiilor 

23.10.2018 

(până la ora 16:00) 

 

Rezolvarea contestațiilor 

23.10.2018 

(ora 16:00) 

Afișarea rezultatelor finale (participanții + o 

rezervă/mobilitate) 
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III.6. Criteriile specifice de selecție şi indicatorii de evaluare: 

 

CRITERIUL INDICATORI DE EVALUARE PUNCTAJ 

I. Competenţe profesionale   Evaluarea dosarului personal 30 p 

II. Competenţe lingvistice  Proba  scrisă - Limba engleză pentru 

participanții la cursuri 

 

Probă scrisă – Limba italiană pentru 

participanții la job shadowing 

30 p –nivel 

A2 și B1 

(20 p – nivel 

A1) 

30 p- nivel 

A2 

(20 p –nivel 

A1) 

III. Interesul manifestat pentru 

participarea la activitățile proiectului 

Interviu 

1. Cunoașterea proiectului 

2. Motivația participării la proiect 

3. Diseminarea rezultatelor/capacitate 

de cooperare 

       40 p 

-  5 p 

- 20 p 

- 15 p 

PUNCTAJ TOTAL 100 p 

 

 

IV. Contestaţii: 

Eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de selecţie vor fi depuse în data de 

22.10.2018, între orele 18.00-19.00 la Goga 2. Contestaţia va fi analizată de o comisie numită de 

directorul instituției și va fi formată din alte persoane decât cele care au participat la evaluarea iniţială. 

Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiei este definitivă. 
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Anexa 1 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

            Subsemnatul/a ________________________________________ domiciliat/ă în localitatea 

_____________________, judeţul ____________, strada ______________________, nr.______ bl. 

_______, sc._____, et.______, ap.______, telefon___________________, adresă   e-mail 

_______________________________, doresc să particip la Concursul de selecţie pentru mobilitatea 

cadrelor didactice, desfăşurat în cadrul proiectului S.P.E.R.- Speranță Pentru Educația 

Românească, nr 2018-1-RO01-KA101-047947, finanțat prin Programul Erasmus+. 

Precizez că am luat notă de prevederile procedurii de selecţie prevăzute de participarea la 

proiectul menţionat mai sus şi sunt de acord cu acestea. 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

5. ____________________________________ 

6.  ____________________________________ 

7.  ____________________________________ 

 

Data:                                                                                                      Semnătura: 
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CRITERII SPECIFICE DE SELECȚIE 

1. Cursul “Stimulating creativity and innovation in the classroom” (Stimularea creativității 

și a inovației în sala de clasă); 

 

Locație: Lisabona, Portugalia 

Perioadă: 25.02.2019 - 02.03.2019   

Participanți - 4 profesori: 

- un profesor pentru învățământ primar; 

- trei profesori de la ariile curriculare Limbă și comunicare, Om și 

societate, Matematică și științe/Tehnologii; 

- competență lingvistică în limba engleză, nivel minim A1. 

 

2. Cursul “Classroom management solutions for teachers: new methodologies, effective 

motivation, cooperation and evaluation strategies”(Soluții pentru managementul clasei: 

noi metodologii, strategii concrete de motivare a elevilor, cooperare și evaluare);  

 

Locație: Nafplio, Grecia  

Perioadă: 26.08.2019 - 31.08.2019  

Participanți - 4 profesori: 

- un profesor pentru învățământ primar; 

- trei diriginți de gimnaziu și liceu; 

- competență lingvistică în limba engleză, nivel minim A1. 

 

3. Cursul “Happy school: positive education for well-being and life skills 

development”(Școala fericită-educație pozitivă pentru bunăstarea psihică și dezvoltarea 

deprinderilor de viață); 

 

 Locație: Florența, Italia 

 Perioadă: 17.02.2020 - 22.02.2020 

 Participanți – 4 participanți: 

- un profesor pentru învățământ primar; 

- doi diriginți de gimnaziu și liceu, care lucrează cu un număr mai 

mare de copii ce prezintă dificultăți de integrare în colectivul 

clasei (au prioritate diriginții care pot demonstra acest lucru prin 

acte doveditoare); 

- consilierul școlar; 
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- competență lingvistică în limba engleză, nivel minimA1. 

 

4. Cursul “There’s an App for that! Exploring the best apps for teaching and student 

learning”(Există o aplicație pentru asta!- Explorarea celor mai bune aplicații pentru 

predare-învățare) 

 

 Locație: Dublin, Irlanda  

 Perioadă: 27.04.2020 - 02.05.2020  

 Participanți - 4 profesori: 

- un profesor pentru învățământ primar; 

- trei profesori de la ariile curriculare Limbă și comunicare, Om și 

societate, Matematică și științe/Tehnologii; 

- competență lingvistică în limba engleză, nivel minim A1. 

 

5. Job-shadowing: Istituto Comprensivo Statale ”Cesare Giulio Viola” 

             Locație: Taranto, Italia; 

             Perioadă: 06.05.2019-11.05.2019; 

             Participanți: 5 profesori: 

- doi profesori pentru învățământ primar; 

- trei profesori de la ariile curriculare Limbă și comunicare, 

Matematică și științe, Om și societate. 

 

Notă: În cazul în care rămân locuri fără candidat, acestea se vor 

distribui candidaților admiși, care vor  putea alege o altă mobilitate, în 

ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, într-o ședință comună. 

 
 

 

 

Director,                                                                               Responsabilul Comisiei de selecție, 

Prof. Marcel Emil Sas Adăscăliții                                                              Prof. Zenovia Coraș 


