
 

 

 

 

PROCEDURĂ SELECŢIE CADRE DIDACTICE PENTRU ACTIVITĂŢILE DE  

FORMARE 

din cadrul   PROIECTULUI ERASMUS+  

“CHANGING SCHOOLS, CHANGING LIVES” 

 

Scopul:  

Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a participanților aparţinând grupului  ţintă 

(profesori consilieri şcolari) la activităţile  de formare din cadrul proiectului “Changing Schools, 

Changing Lives”, cu numărul de referinţă  2019-1-ES01-KA201-065807 

Domeniul de aplicare: 

 La nivelul profesorilor consilieri de la Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă 

Educaţionala Cluj 

Responsabili: director CJRAE, coordonator proiect, membri echipă management proiect 

 Descrierea procedurii:  

1. Identificarea persoanelor care doresc să participe la mobilităţile proiectului 

2. Verificarea eligibilității persoanelor înscrise pentru participarea la mobilităţile din cadrul 

proiectului  

3. Aplicarea procedurii de selecție în cazul în care numărul de persoane ce își exprimă dorința de 

a participa la mobilități este mai mare decât numărul de persoane ce pot participa (conform 

aplicației de proiect)  

4. Aprobarea listei persoanelor eligibile în cadrul Consiliului de Administrație -CJRAE 

5. Emiterea deciziei privind participanții la mobilităţi   

 În urma aprobării finanţării proiectului cu titlul „Changing Schools, Changing Lives”, cu 

numărul de referinţă 2019-1-ES01-KA201-065807 în cadrul Programului ERASMUS+, acţiunea 

KA2, parteneriate strategice între diferite instituţii, Centrul Judetean de Resurse şi  de Asistenţă 

Educaţionala Cluj  trebuie să realizeze : 

 5 reuniuni transnaţionale– câte 2 profesori consilieri din echipa de management pentru 

fiecare reuniune 



 

 5 activităţi transnaţionale de predare/ formare/ învăţare (Short-term joint staff training 

events) - 2 profesori consilieri pentru fiecare reuniune 

Aceasta procedură se aplică tuturor profesorilor consilieri de la CJRAE Cluj care doresc să 

participe la activităţile transnaţionale de predare/ formare din cadrul proiectului, în urma 

înscrierii voluntare în procesul de selecție.  

 

Criterii de selecţie a cadrelor didactice: 

-  Competenţe de limba engleză, minim nivel B1 - 25 p 

-  Experienţă în derularea proiectelor europene-20 p 

-  Interesul acordat formării şi dezvoltării profesionale - 20 p 

-  Comunicarea eficientă cu colegii, părinţii, elevii - 10 p  

- Implicarea anterioară în viaţa instituţiei CJRAE (activităţi extraşcolare) activitatea de 

promovare a școlii - 25 p 

 Conţinutul dosarului de candidatură:  

 Scrisoare de intenţie, adresata Comisiei de selecţie, semnată și datată de participant 

 Curriculum Vitae European cu acte doveditoare conform criteriilor de selecţie 

Menţiuni suplimentare:  

- Dosarele de candidatură ale profesorilor consilieri conţinând actele menţionate, vor fi depuse la 

secretariatul CJRAE Cluj până la data de 10 octombrie 2019, ora 15;  

- Pentru selecția cadrelor didactice a fost numită Comisia de selecție a participanților în cadrul 

proiectului cu numărul de referinţă, 2019-1-ES01-KA201-065807, prin decizia internă numărul 

………………………………….. 

Comisia este formată din: 

Preşedinte: Oana Carmen Sârghi, director CJRAE 

Membri:  

 Bozbici Corina, prof. consilier şcolar, coordonator proiect 

 Moldovan Ana-Maria, prof. consilier şcolar CJAP 

 Plosca Marin, prof. consilier şcolar CJAP 

 Vasilescu Ruxandra, prof. consilier şcolar CJAP 

Secretar:  

 Daniela Ryffell, prof. consilier şcolar 



 

 

 Lista participanților eligibili selectați pentru mobilităţi se validează în cadrul comisiei cu 

majoritate de voturi. Comisia de selecție va înainta lista participanților eligibili selectați către 

Consiliul de Administraţie care va aproba componența echipei participante la mobilitate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


