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METODOLOGIE  IMPLEMENTARE PROIECT SI 

METODOLOGIE DE SELECȚIE CANDIDAȚI 

 ( cadre didactice VET) 

In cadrul proiectului  - CALITATE ÎN DIDACTICA FORMĂRII 

PROFESIONALE (28.12.2020-27.12.2021) 

 

OPIS 

 Contextul general al întocmirii acestei metodologii. 

 Documente de referință, în baza cărora s-a elaborat prezenta metodologie. 

 Principii selectie 

 

I. Dispoziții generale. 

II. Scopul metodologiei. 

III. Procedura de selecția  

-  Criterii de selecție pentru profesorii – titulari ai școlii. Conținutul 

dosarului de candidatură. 

IV. Prezentarea proiectului 

 

 

 CONTEXTUL GENERAL AL ÎNTOCMIRII ACESTEI METODOLOGII 

 

1. Obligativitatea oricărei instituții școlare, în calitate de beneficiară a 

proiectelor școlare ( fie aplicant, fie partener) în cadrul Programului 

ERASMUS+, 2020-2021, de a respecta și aplica prevederile legale referitoare la 

selecția candidaților ( profesori), interesați de participarea la astfel de proiecte 

educaționale.  
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2. Implicarea activ-participativă, de-a lungul ultimilor ani, a multor elevi și 

profesori din Liceul Tehnologic UCECOM ,,Spiru Haret” Craiova, în proiecte 

școlare cu finanțare externă: 

 Mobilitate individuală 

 Schimburi de experiență 

3. Comisia Europeană oferă sistemului de educație din țările membre,cât mai 

multe oportunități  atât cadrelor didactice, pentru  continuarea și diversificarea 

procesului de formare continuă, cât și elevilor, ca cei mai importanți beneficiari 

ai procesului educativ, de formare a personalității și dobândirea de abilități și 

competențe valabile pe tot parcursul vieții.  

4. Planul european de dezvoltare aprobat și integrat în PAS-ul școlii din anul 

școlar 2017-2022 a urmărit  și dezvoltat implicarea noastră ca instituție, în 

parteneriate  de cooperare europeană.  Realizarea și implementarea acestuia de 

către echipa școlii este cu siguranță un succes continuu prin câștigarea și 

implementarea a două proiecte ERASMUS+, Mobilități VET, ultimul fiind în 

derulare.  

 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ, ÎN BAZA CĂRORA S-A ELABORAT 

PREZENTA METODOLOGIE 

 

 Legea Educaţiei Naţionale – Legea nr. 1/ 2011.   

 Apelul naţional la propuneri de proiecte 2018.  

  Ghid Erasmus+ 2020, apel european și apel național;   

  Ghidul ERASMUS+ , versiunea 2020;  

  Regulamentul  Parlamentului  și  Consiliului  European  nr.  1288/2013  

şi,  Memorandumul Guvernului Romaniei nr. 10951/2013.  

  Formularul de candidatură: Proiect Nr. 2020-1-RO01-KA102-079624 

 Contractul de finanțare între Agenția Națională din  România și  Liceul 

Tehnologic UCECOM ,,Spiru Haret” Craiova în  cadrul  Programului  

ERASMUS+,  în  vederea  implementării  Proiectului  școlar  de 

formare profesionala VET ,,CALITATE ÎN DIDACTICA FORMĂRII 

PROFESIONALE” 
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 Principii selectie 

 

 Principiul calitatii in baza caruia activitatile de invatamant din liceu se 

raporteaza la standardele de referinta si la bune practici nationale si 

internationale 

 Principiul transparentei concretizat in asigurarea vizibilitatii rezultatelor si 

a comunicarii periodice 

 Principiul relevantei in baza caruia educatia raspunde nevoilor de 

dezvoltare personala si social-culturala 

 Principiul eficientei in baza caruia se urmareste obtinerea de rezultate 

educationale maxime de catre cadrele didactice 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. Prin prezenta metodologie se stabilește modalitatea de selecție a cadrelor 

didactice din domenii VET (domeniul mecanic/electromecanic, economic, 

industrie textila, estetică și igiena corpului omenesc), care sunt interesați să facă 

parte din echipele de lucru, la nivelul Liceul Tehnologic UCECOM ,,Spiru 

Haret” Craiova în  cadrul  Programului  ERASMUS+,  în  vederea  

implementării  Proiectului  școlar  de formare profesionala VET ,,CALITATE 

ÎN DIDACTICA FORMĂRII PROFESIONALE” finanțat de Comisia 

Europeană în cadrul Programului ERASMUS+, care este derulat de instituția 

școlară  mai  sus  menționată  în  calitate  de  coordonator,  în  perioada    

28.12.2020 – 27.12.2021, în parteneriat cu Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia din Italia.   

Art.2. Selecția  membrilor  din  echipa  de  proiect  se  realizează  în  

conformitate  cu  prevederile Ghidului ERASMUS+ pentru anul 2020, dar  și cu 

cele din aplicația proiectului, recent aprobat.  

Art.3.  Prezenta metodologie intră  în  vigoare  după  aprobarea echipei de 

proiect de catre Consiliul  de Administrație al Liceul Tehnologic UCECOM 

,,Spiru Haret” Craiova  

Art.4. Selecția cadrelor didactice VET se realizează prin concurs de dosare, 

considerata proba eliminatorie si se va nota cu ADMIS sau RESPINS. 
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Art.5.  Pentru o eficiență SPORITĂ și o transparență impusă, procesul de 

selecției a candidaților (profesori)  va parcurge următoarele etape:  

 în plenul Consiliului Profesoral coordonatorul de proiect va face 

diseminarea acestuia și a informațiilor referitoare la procesul de selecție; 

 anunțarea perioadei pentru depunerea dosarelor de candidatură 

 ( profesorii interesați); 

 cei  interesați  ( profesorii),   vor  depune  dosarele  la  Secretariatul 

școlii  primind  un număr de înregistrare pentru fiecare în parte; 

 evaluarea dosarelor candidaților va fi făcută de o comisie de selecție 

constituită, prin decizia directorului școlii; 

 anunțarea rezultatelor selecției; 

 depunerea contestațiilor;  

 anunțarea rezultatelor finale după soluționarea eventualelor contestații. 

Art. 6. Comisia de rezolvare a contestaţiilor va fi numită doar în cazul în care  

se  vor  înregistra contestaţii. 

II. SCOPUL ACESTEI  METODOLOGII   

Prezenta metodologie s-a elaborat în baza următoarelor considerente: 

 selectarea  obiectivă,  transparentă,  nediscriminatorie, cu  egalitate  de  

șanse  pentru  fiecare dintre cadrele didactice interesate, de a se implica  

direct în activitățile specifice proiectului, cu finanțare europeană, pe care 

școala îl va derula în perioada 28.12.2020-27.12.2021, axat pe:  

 educația prin și pentru cultură; 

 formare/îmbunătățirea  abilităților  și  competențelor  de  

promovare   a   valorilor   reale   ale identității  naționale,  

promovarea  valorilor  și  a  moștenirii  culturale  europene pornind   

de   la dezvoltarea cunoștințelor profesorilor  despre avantajele 

identității și constructiei europene pentru asigurarea păcii și 

prosperității. 

 necesitatea constituirii: 

 a) echipelor  de  lucru  din  cadrul  proiectului  (cu  rol  de  sprijin  

eficient  pentru  echipa  de management  a  proiectului),  prin  ale  

căror    abilități  și  competențe  didactico-pedagogice  se  pot 

îndeplini  obiectivele  propuse  în  cadrul  proiectului  astfel,  
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creându-se premisele favorabile obținerii rezultatelor așteptate prin 

implementarea acestui tip de proiect;  

b) grupurilor  țintă formate  din  cadre didactice ale  școlii,  care  se  

vor  implica  în  proiect  prin  variate modalități:  pregătirea  

materialelor  de  informare  și  prezentare  (în  școală,  comunitate,  

dar  și partenerilor  de  proiect),  în  raport  cu tema stabilită; 

participarea la mobilitățile stabilite în cadrul proiectului.  

În  selecția  grupului  țintă  de  participanți  se  va  promova  o  politică  de  

informare  și  o metodologie clară care va asigura participarea fără discriminare, 

a fiecărui profesor din școală, care întrunește condițiile prevăzute în prezentul 

document. 

Această metodologie se va aplica etapizat pe durata proiectului, intitulat: 

,,CALITATE ÎN DIDACTICA FORMĂRII PROFESIONALE” (24.03 -

8.04.2021), în raport direct cu activitățile care se vor derula: 

- fie la nivelul școlii; 

- fie pentru a participa efectiv la mobilitatea prevăzuta în proiect. 

III. PROCEDURA DE SELECȚIE 

       Procesul de selecție pentru profesorii  interesați,  în implicarea  în  

activitățile  proiectului coordonat de Liceul Tehnologic UCECOM ,,SPIRU 

HARET” Craiova, va consta în organizarea și desfășurarea unui concurs, dacă 

întrunesc următoarele condiții: 

- Apartenenţa la grupul ţintă specificat în proiect : profesori VET 

- să fie profesor al  școlii, de cel puțin trei ani, la data debutului acestui 

proiect; 

- experiența lucrului în echipă ca urmare a implicării în alte proiecte  

(locale, regionale); 

- competențe digitale avansate (pentru lucrul in derularea proiectului);  

- abilități de comunicare în lb. engleză, cel puțin nivel A2, ca utilizator 

independent (verificate prin probă orala)  

   - conduită moral-civică ireproșabilă (respectiv să nu fi primit vreo 

sancțiune disciplinară de când este profesor al școlii noastre);     
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  - abilități  bune  și  foarte  bune de comunicare  și socializare/adaptare 

relaționară  cu  persoane străine (știut fiind faptul că pe timpul 

proiectului vor fi în contact cu parteneri de proiect);           

   - disponibilitate de a "sacrifica" din timpul liber, TIMP DE LUCRU, 

exclusiv pentru activitățile de  proiect  în  care  se  vor  angaja 

(informare/documentare,  pregătire  lingvistică  și  pe  temele abordate 

în activitățile de proiect, consiliere pe conduită, atitudine, etc);         

- manifestă interes  și  preocupări  motivaționale  în  legătură  cu  

domeniile  de  studiu  și  lucru  ale proiectului;  

- Atitudini: reflectia asupra propriei dezvoltari profesionale, dorinta de a 

fi cetatean european, satisfactie si motivatie, implinire profesionala, 

respect pentru ceilalti si pentru valorile culturale europene. 

CRITERIUL INDICATORI DE 

EVALUARE 

PUNCTAJUL MAXIM 

Competențe profesionale 

de specialitate 

Proba scrisă-test,  

privindcontributia si 

impactul participantului la 

mobilitate 

100 p 

Competențe lingvistice Probă orală de limba 

engleză 

100p 

 

Nota finala va fi media aritmetica a celor doua probe.  

Se vor afisa rezultatele in  ordine descrescatoare. Primii 12 profesori vor  

fi admisi, ceilalti sub linie cu medii minim 5 vor ramane cu statut de rezerva. 
 

Dosarul de candidatură va cuprinde : 

 1. Scrisoarea de intenție în care se vor menţiona: motivaţia de a participa la un 

proiect european 

2. Cerere de înscriere adresată Comisiei de selecție ( formular tip) 

3.  Declarație privind acordul de prelucrare a datelor 

4.  CV EUROPASS, semnat de candidat și datat pe fiecare pagina  

5. Copie xerox după cartea de identitate  
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IV. PREZENTAREA PROIECTULUI 

1. Număr de referință: Proiect Nr. 2020-1-RO01-KA102-079624 

2. Tipul proiectului: Proiect Erasmus+, Mobilități VET 

3. Titlul proiectului: Calitate în didactica formării profesionale 

4. Durata de implementare: 28.12.2020-27.12.2021 

 

5. Țări, orașe și școli partenere: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, METAL SUD LO GATTO, MONDO 

SPOSA, LA BEAUTE SRL ȘI INSTITUTO ALBERGHIERO ENRICO 

GAGLIARDI din Vibo Valentia din Italia.   

6. Contextul național și european în care începe și se va desfășura proiectul. 

Proiectele Erasmus+ susțin oportunităților pentru toți, în ceea ce 

privește dobândirea și dezvoltarea de competențe de bază, în scopul de a 

promova inserția profesională, dezvoltarea socio-educațională și personală, 

participarea la viața civică și socială,  precum și competențele 

multilingvistice, gândirea antreprenorială, gândirea critică și creativitatea, 

cooperare în știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică dar și 

competențe în domenii precum acțiunea împotriva schimbărilor climatice, 

inteligența artificială sau competențe sociale și de a învăța procesul de 

învățare.  

Sunt incluse aici acțiuni de cooperare cu jucătorii din societatea civilă și 

sectoarele public și privat. Proiectele europene  susțin și consolidează 

dezvoltarea de competențe de bază pentru toate persoanele, promovează 

abordări inovatoare și integrate – asumarea de valori comune, egalitatea, 

incluziunea socială, diversitatea și nediscriminarea. De asemenea, proiectele 

europene  încurajează stabilirea de legături durabile între organizațiile active 

în domeniul educației, formării, tineretului și sportului și societatea, în 

general, inclusiv la nivel local și regional. 

Proiectul va susține, în special, servicii îmbunătățite și informare sau 

îndrumare pentru profesorii VET, explorând potențialul tehnologiilor digitale 
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pentru a facilita recunoașterea reciprocă automată și validarea – la nivel local, 

regional, național, european sau internațional – a competențelor dobândite 

prin învățarea informală și non-formală. Programul va susține, de asemenea, 

lansarea și implementarea eficientă a noului cadru Europass și accesul la 

instrumente și servicii pentru formarea de competențe. 

 

7. Scopul proiectului. 

Proiectul Erasmus+ ,,Calitate în didactica formării profesionale” are 

scopul de a sprijini dezvoltarea, transferul și/sau punerea în aplicare a 

practicilor inovatoare, precum și punerea în aplicare a inițiativelor comune de 

promovare a cooperării, a activităților de învățare reciprocă și a schimburilor 

de experiență la nivel european.  

Prin acest Proiect Erasmus+ ,,Calitate în didactica formării 

profesionale” se va pune accent și pe sensibilizarea și înțelegerea contextului 

Uniunii Europene, în special în ceea ce privește valorile comune europene, 

principiile unității și diversității, dar și moștenirea socială, culturală și istorică. 

 

8. Obiectivele proiectului. 

Implementarea acestui proiect urmărește dezvoltarea unor programe 

orientate spre rezultatele învățării care satisfac mai bine nevoile de învățare 

ale cadrelor didactice, dar care, în același timp, prin abordări interdisciplinare 

și a pedagogiilor inovatoare, precum învățarea orientată spre cursant, să 

permită dobândirea de competențe bazate pe aplicații în viața reală, învățare 

bazată pe cercetare și pe unelte TIC îmbunătățite, practici de colaborare, 

inclusiv cooperări cu agenti economici. 

Ne dorim să obținem rezultate inovatoare, să ne angajezem în activități 

intensive de diseminare și utilizare a produselor existente, să valorificăm 

ideilor inovatoare, să susținem schimbul de bune practici. 

Acest nou proiect ne ajută pe noi, ca și școală participantă să ne 

dezvoltăm capacitatea de a lucra în cadrul unor proiecte internaționale, să 

încurajăm  mobilitățile și  să crească procesul de profesionalizare din școala 

noastră. 

 

9. Grupul țintă: profesorii de discipline tehnice VET din cadrul liceului. 

Acest nou proiect, schimbă direcția de acțiune de la elevi spre profesori 

VET, ne propunem să aducă rezultate benefice pentru procesul de 
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profesionalizare din școala noastră, să creeze satisfacție și rezultate elevilor 

școlii dar și profesorilor prin impactul ce îl vor obține în procesul didactic. 

 

10. Activități specifice proiectului la nivelul Liceului Tehnologic UCECOM 

,,Spiru Haret” Craiova și în timpul mobilitătii( în tara si institutiile partenere) 

Pentru implementarea proiectului  am urmărit să asigurăm o bună 

cooperare între membrii echipei de proiect, partenerul de primire, AN, alte 

instituții și comunitatea locală. 

Lunar se vor organiza întâlniri pentru membrii echipei, pentru a analiza 

și evalua rolul, atribuțiile, responsabilitățile ce revin membrilor echipei de 

gestiune.  

Ca urmare, se va urmări atingerea obiectivelor prin transmiterea clară a 

informațiilor.  

Echipa de proiect : 

1. prof. Diaconu Lavinia 

2. prof. Mutu Doina 

3. ec. Călușaru Mirela 

4. prof. Iliescu Claudia Maria 

5. prof. Butarescu Mirela 

Pentru membrii echipei de gestiune se vor organiza minute lunar, 

întâlniri ale echipei pentru analiza și evaluarea rolurilor, atribuțiilor, 

responsabilităților și mecanismelor decizionale. Coordonatorul și echipa vor 

întocmi un dosar conținând toate documentele doveditoare ale comunicării  

    ( minute, procese verbale). 

Comunicarea cu partenerul de primire este eficientă, activitățile 

derulându-se așa cum ne-am propus. Înainte cu câteva săptămâni și în timpul 

mobilității, comunicarea va fi mult mai intensă deoarece se urmărește 

asigurarea suportului logistic și uman, asigurarea vizitelor de lucru, spațiilor 

privind activitățile de job shadowing, workshop-urile, materiale didactice, 

organizarea activităților culturale și de integrare în cultura zonei, diseminarea 

rezultatelor. 

 Coordonatorul va realiza monitorizarea in site, va comunica zilnic cu mentorul 

desemnat de organizația de primire, în vederea respectării acordului și atingerii 

obiectivelor proiectului. 

Ca modalități de comunicare vor fi utilizate chestionare, discuții, informări, 

raportări prin e-mail, videoconferință, telefonie, poștă, fax. 
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Produse finale: Prezentări power-point, pagina web, galerii de 

fotografii, afişe, calendare ale evenimentelor tematice, mini-dicţionare, fişe 

pedagogice; Expoziţii interactive legate de tematica Proiectului Erasmus+ 

,,Calitate în didactica formării profesionale”.  

Profesorii vor participa şi la diferite activităţi locale în timpul perioadei 

de o săptămână din cadrul acestui proiect, în acest sens vor fi organizate vizite 

culturale la evenimente specifice zonei , cine cu reprezentanți ai firmelor 

zonale și ai școlilor VET, pentru a iniția cooperări viitoare. 

 

11. Rezultate așteptate 

Cadrele didactice implicate în acest proiect vor iniția utilizarea 

platformei eTwinning, astfel încât se va facilita schimbul de experiențe cu alți 

profesori din alte țări membre ale Uniunii Europene, din domeniul VET, 

activități de stimulare a competențelor lingvistice pentru limba engleză.  

Prin aceste demersuri ne dorim ca profesorii din domeniul VETsă fie 

încurajați să folosescă permanent aceste platforme pentru a colabora cu alți 

profesori pe alte teme, strategii inovatoare, discuții privind metode interactive 

de predare-învățare-evaluare, activități de perfecționare. 

Rezultatele proiectului vor fi diseminate și pe platforma Erasmus+ 

Project Results Platform, aceasta oferind avantaje și pentru alți actori din 

educația VET, care pot folosi exemple de bună practică pentru dezvoltarea 

profesională. 

 

12. Impactul proiectului: 

a) la nivelul școlii implicată în proiect și al comunității locale 

Cadrele didactice VET vor dezvolta competențe profesionale în cadrul 

unei mobilități europene la un partener cu expertiză și resurse în domeniul 

educației VETși al tutoratului în companii.  

Fiecare profesor participant va avea în portofoliul propriu un plan de 

organizare și desfășurare a unui stagiu de pregătire practică la un agent 

economic cu clasa de elevi pe care o gestionează. 

 Profesorii VET  își vor dezvolta competențe lingvistice pentru limba 

engleză la minim B2, nivel de achiziții dovedit de evaluarea cursului, își vor 
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dezvolta competențele culturale, prin rapoartele și chestionarele individuale, 

competențe dezvoltate prin monitorizarea proiectelor. 

De asemenea creșterea satisfacției pentru 500 de elevi privind calitatea 

procesului de formare profesională, în special practica prin îmbunătățirea 

competențelor didactice și organizatorice a profesorilor participanți la 

mobilitate și a creșterii numărului/calității stagiului de practică la nivelul 

agenților economici. Stagiile de practică se vor resimți în creșterea 

competenței și profesionalismului activităților practice și satisfacerea nevoilor 

de dezvoltare profesională și personala a elevilor.  

b)  la nivel european  

Acest proiect va constitui un exemplu de bună practică pentru 

învățământul VET din județul Dolj, deoarece nici o altă instituție școlară din 

județul nostru, nu a mai dezvoltat un astfel de proiect pentru profesori VET. 

ISJ Dolj va folosi rezultatele acestui proiect ca o resursă privind dezvoltarea 

sistemului. 

Prin implementarea planurilor de stagii de practică propuse de 

profesorii implicați în acest proiect , firmele locale din Craiova vor avea 

oportunitatea să beneficieze de absolvenți bine pregătiți.  

 Se va realiza un CDL conform modelului testat la mobilitate, care să 

vină în ajutor și altor profesori VET care nu au participat la mobilitate, 

aproximativ 200 de cadre didactice la nivel județean/național.  

Se vor iniția 3 modele de parteneriat de practică cu agenti economici 

care vor deveni o resursă educațională valoroasă pentru ceilalți profesori.  

Aceste rezultate vor putea fi utilizate de mii de utilizatori /profesioniști 

în educație/ agenți economici prin intermediul Platformei Erasmus+ -

Results/site-ul instituției/pagina Facebook. 

Piața muncii va beneficia de 500 de elevi mai bine pregătiți în ceea ce 

privește formarea profesională practică. 

Societatea va beneficia de peste 130 de absolvenți anual mai bine 

pregătiți, profesioniști în diferite domenii profesionale. 

La nivel național/ europen numărul profesioniștilor VET, formați 

profesional în cadrul programului, va crește considerabil, dovedind astfel 

eficiența acestor mobilități VET.  
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13. Structura proiectului 

Proiectul se va desfășura în anul școlar 2020-2021, locația alocată pentru 

mobilitate fiind localitatea Vibo Valentia din Italia. 

La această mobilitate în Italia, vor participa un număr de 12 cadre didactice VET 

ai Liceului Tehnologic UCECOM ,,SPIRU HARET” din Craiova ( profesori 

ingineri, profesori economiști, profesori/maistri de instruire practică). 

Repartizarea activităților din proiect se va face pe parcursul a 12 luni, începând 

cu luna ianuarie 2021. 

În lunile ianuarie-februarie 2021 se vor demara următoarele activitați: 

- contractare-semnarea contractului, primirea grantului 

- participare la seminarul cu AN-instruirea echipei de proiect 

- comunicare cu partenerul de primire și încheierea contractului 

- numirea echipei de gestiune aproiectului prin decizie  în CA, care va avea 

un număr de 5 membrii 

- diseminare-obiective, activități grup țintă 

- evaluare minim o reuniune a echipei de proiect 

- prezentarea planului de implementare 

În luna martie se va aproba in Consiliul de Administrație -Metodologia de 

selecție, grafic, Comisia de selecție, publicare anunț selecție pe site-ul școlii, 

informare cadre didactice VET. Se va realiza o diseminare in Consiliul 

Profesoral, se va monitoriza activitatea echipei de proiect, se vor analiza 

dosarele participanților și  se vor afișa listele pentru susținerea probelor scrise 

și orale. 

În luna aprilie echipa de selecție va sustine proba scrisă la specialitate si 

proba orală pentru evaluarea competențelor lingvistice în limba engleză și se 

vor afișa rezultatele finale. 

 Vor exista comunicări pe e-mail cu partenerul de practică în ceea ce privește 

realizarea angajamentelor practice, aspecte legate de cazare, și masă, 

achiziționare servicii. 
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 Tot în această lună se va întocmi calendarul pentru pregătire și se va posta la 

avizier. Rezultatele selecției vor fi diseminate în cadrul Consiliului profesoral 

și în ședințele de catedră. 

Echipa de implementare se va reuni și va analiza rezultatele obținute în 

cadrul selecției. 

În următoarea perioadă se vor achiziționa servicii de transport internațional, 

se vor realiza cursuri de pregătire lingvistică, curs de Pedagogia stagiului si 

curs de pregatire culturala. 

De asemenea se va revizui varianta finală a Programului de lucru, se vor 

incheia contractele cu participanții, se vor semna și înregistra. 

În luna septembrie se va desfășura mobilitatea în Vibo Valentia, Italia. Se vor 

elibera Certificatele de Mobilitate Europass. 

14. Responsabilități ale echipei de lucru, în cadrul proiectului. 

1. Coordonatorul proiectului – dir.adj.prof.ing. Diaconu Lavinia 

 Planifică, coordonează şi controlează activităţile proiectului şi ale echipei 

de proiect; 

 Elaborează planul de implementare şi planul de monitorizare şi control şi 

urmăreşte realizarea acestora; 

 Elaborează instrumentele de monitorizare şi evaluare care vor fi utilizate 

în proiect; 

 Elaborează tematica şi organizează întâlnirile de lucru ale echipei de 

proiect; 

 Coordonează activitatea de evaluare; 

 Coordonează managementul financiar al proiectului şi prezintă semestrial 

o informare cu privire la cheltuielile efectuate; 

 Participă la selecția participanților, stabilește criteriile de selecție pe baza 

tematicii și obiectivelor proiectului; 

 Se implică în atragerea de fonduri adiționale de finanțare pentru proiect; 

 Comunică cu partenerii din celelalte țări; 

 Coordonează realizarea raportului intermediar și raportului final. 



               

 

 

 

Proiect Nr. 2020-1-RO01-KA102-079624                 

14 
 

2. Responsabilul pentru selecţia cadrelor didactice, responsabil cu diseminarea 

proiectului – prof. Mutu Doina Loredana (Director) 

 Elaborează metodologia de selecţie a cadrelor didactice participante; 

 Elaborează criteriile de selecţie şi punctajul aferent; 

 Organizează activitatea de selecţie a cadrelor didactice pentru 

participarea la cursuri: anunţarea selecţiei, centralizarea înscrierilor, 

verificarea eligibilităţii persoanelor înscrise, coordonarea procesului de 

ierarhizarea a cererilor, stabilirea rezultatele finale; 

 Asigură la constituirea Comisiei de selecţie evitarea conflictului de 

interese pentru fiecare selecţie care urmează a fi realizată; 

 Propune conţinutul anunţurilor pentru selecţie şi comunicarea 

rezultatelor; 

 Păstrează şi arhivează toate documentele primite (dosarele profesorilor) 

şi elaborate în cadrul procesului de selecţie; 

 Informează coordonatorul de proiect cu privire la orice disfuncţionalităţi 

apărute în ceea ce priveste procesul de selecţie a cadrelor didactice. 

3. Responsabilul cu monitorizarea derulării activităţilorsi a mobilitatii – prof. 

Diaconu Lavinia, dir.adj. 

 Monitorizează/verifică realizarea activităţilor proiectului şi a planului de 

monitorizare; 

 Verifică şi arhivează materialele realizate/elaborate în cadrul proiectului 

(materiale informative referitoare la proiect, materiale referitoare la 

cursurile de formare, materiale educaţionale); 

 Monitorizează, păstrează şi arhivează probele justificative ale realizării 

activităţilor proiectului; 

 Rezolvă orice disfuncţionalităţi apărute în ceea ce priveşte colectarea 

documentelor justificative ale proiectului; 

 Participă la realizarea raportului intermediar și raportului final. 

 Participă la selecția realizată înainte de fiecare mobilitate; 

 Stabilește măsurile de protecție și siguranță ale grupului; 

 Pune la dispoziția participanților informații culturale despre ceilalți 

parteneri din proiect pentru a facilita procesul de învățare interculturală; 

 Se asigură că participanții dețin toate actele necesare călătoriei; 
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 Participă la realizarea raportului intermediar și raportului final. 

6. Responsabil financiar – Călușaru Mirela 

 Se ocupa de alocarea fondului necesar pe activitati 

  Se implică în atragerea de fonduri adiționale de finanțare pentru proiect; 

 Gestioneaza sumele primite de la Erasmus 

IMPORTANT!  

 Procesul de selecție se organizează în conformitate cu calendarul stabilit 

de echipa de management a proiectului și avizat de Consiliul de 

Administrație  (Anexa 1).  

  Componenţa echipei de selecţie va fi decisă de echipa de management a 

proiectului. In alcătuirea acesteia se vor avea în vedere specificul 

proiectul (conținutul temelor și activităților planificate) și obiectivele ce 

trebuie atinse prin  activităţile și produsele  finale  ale proiectului.  

 Membrii Comisiei de selecție din unitatea şcolară verifică dacă dosarele 

depuse sunt complete în privința documentelor atașate, îndeplinind astfel 

primul dintre criteriile de eligibilitate.  

 Toate dosarele de candidatură ale profesorilor vor fi păstrate de către 

comisia de selecție, într-un biblioraft special.  

 Comisia  de  selecție  poate  solicita  candidaților  și  alte  documente  care  

să  ateste  încadrarea  în criteriile de selecție sau pentru a facilita 

departajarea între candidați în cazul unor punctaje egale.  

 

SELECŢIA PARTICIPANŢILOR  VA FI REALIZATĂ DE CĂTRE 

COMISIA DE SELECŢIE NUMITĂ PRIN DECIZIE INTERNĂ DE 

CĂTRE CONDUCEREA ŞCOLII, ASTFEL ÎNCÂT SĂ FIE EVITAT 

CONFLICTUL DE INTERESE.  

 

 Nerespectarea a cel puţin unuia dintre criteriile de selecție stabilit, atrage 

declararea neeligibilităţii unei candidaturi și imposibilitatea de a mai 

participa la procesul de selecţie. 


