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Procedura de selecţie a cadrelor didactice participante la  

Proiectul de parteneriat doar între şcoli în cadrul Programului ERASMUS+: 

“Boost Your Green” -   Nr. 2016-1-FR01-KA219-024021_2 

 
Scopul  
Scopul acestei proceduri este selectarea obiectivă a cadrelor didactice din Colegiul Tehnic 

“Transilvania”, Baia Mare, care vor participa la Reuniunile Transnaţionale de Proiect (TNM) şi 

la Activităţile de Învăţare, Formare şi Predare (LTT) din cadrul  proiectului ERASMUS + 

intitulat: “Boost your green”, cu perioada de desfăşurare între 01.09.2016-01.09.2019.  

Obiectul  
Această procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic de la Colegiul Tehnic 

“Transilvania”care doresc să participe la proiect în urma înscrierii voluntare în procesul de 

selecţie.  

Responsabilii  
Membrii comisiei de selecţie a participanţilor la activităţi de tipul TNM sau LTT.  

Notă:  
Conţinutul acestei proceduri va fi afişată la avizierul Comisiei de proeicte şi va fi postată pe 

site-ul instituţiei. 

 

Procedura:  

 

Pasul 1 Stabilirea prin decizie internă a comisiei de selecţie a participanţilor, comisie care este 

alcătuită din trei membri şi are ca preşedinte pe d-na Berinde Georgeta-Lia, reprezentant local şi 

persoana de contact a proiectului. 

Componenţa Comisiei de selecţie pentru anul şcolar 2016-2017: 

1. Berinde Georgeta-Lia – preşedinte; 

2. Cărăuşan Mircea – reprezentant legal al instituţiei; 

3. Lidia Monica Boje – membru, profesor de limba engleză. 

 

Pasul 2. Elaborarea criteriilor de departajare a cadrelor didactice care vor participa la proiect. 

Procesul de selecţie trebuie să fie echitabil, transparent, coerent şi documentat iar profilul 

participanţilor trebuie să corespundă criteriilor de eligibilitate stabilite în aplicaţia de proiect şi 

ghidul Erasmus +.  

 

Pasul 3. Popularizarea şi apelul de selecţie organizat în termen util: anunţarea concursului de 

selecţie la avizierul Comisiei – cu cel puţin 10 zile înainte de selecţie.  
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Pasul 4. Depunerea dosarului de candidatură: Cerere adresată Comisiei, CV în format 

Europass şi Scrisoare de intenţie – înregistrate la Comisia proiectului, în intervalul stabilit.  

 

Pasul 5. Selecţia candidaţilor (evaluare dosare) prin evaluarea şi stabilirea listelor de 

beneficiari, pentru fiecare activitate de mobilitate în parte, cu respectarea termenului stabilit în 

calendarul proiectului. În cazuri de forţă majoră, un beneficiar aflat în situaţia de a nu putea 

participa la activităţi, va fi înlocuit cu una dintre rezerve, în ordinea de pe listă.  

 

Lista criteriilor de selecţie: 

  

a). compatibilitatea candidatului cu grupul ţintă al activităţii pentru care candidează;  

b). nivelul de cunoaştere a limbii engleze;  

c).potenţialul de multiplicare a efectelor la nivel de beneficiari, instituţie, comunitate 

profesională.  

d). disponibilitate de implicare deplină în toate etapele activităţii pentru care candidează, dar şi 

disponibilitate de a sprijini în ansamblu atingerea obiectivelor proiectului.  

 

Criterii de departajare  

 

Între candidaţi cu punctaje egale: decizia de departajare se va lua în favoarea candidatului care 

acumulează cel mai mare punctaj pe următorii indicatori:  

1) perioadă activă rămasă mai lungă,  

2) nivel mai bun de stăpânire al limbii engleze. 

În selecţie se vor respecta principiile echităţii, non-discriminării şi egalităţii de şanse.  

Pe întreaga durată a procesului de selecţie criteriul primar va fi interesul instituţional, iar 

distribuirea candidaţilor pe mobilităţi, precum şi lista finală a participanţilor la fiecare 

mobilitate - vor fi conforme cu interesul şcolii. 

Pasul 6 Afişarea rezultatelor: se va face în termen de 5 zile de la analizarea dosarelor. 

 

       Întocmit, 

          Şef Comisie Implementare Proiecte-Programe, 

      Prof. Georgeta-Lia Berinde  

  

  

  

 


