
                  

 

 

 

ANUNȚ 

În urma aprobării proiectul de parteneriat strategic şcolar (KA201) - 
” Our Precious Plants” , având numărul de referință 2019-1-DE03-

KA229-059917_2, finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul 
Erasmus+ și care se derulează în perioada 01.09.2019 – 31.08.2021,  

Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu” organizează concurs de 
selecție a 8 cadre didactice/didactic auxiliare pentru constituirea echipei 

de implementare a proiectului. 
 

 

CRITERII DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE  CARE 

VOR FACE PARTE DIN ECHIPA DE PROIECT  SUNT: 

 

I. CRITERII GENERALE 

1 Candidații trebuie să-și desfășoare activitatea profesională la Liceul 
Tehnogic ”Marcel Guguianu” Zorleni pe durata proiectului (01.09.2019 – 
31.08.2021) 

2 Cunoasterea, cel putin la nivel mediu (B1), a limbii de comunicare 
a proiectului, respectiv limba engleza. Cunoasterea unei a doua limbi de 
circulatie internationala reprezinta un avantaj. 

3 Experienta in lucrul cu tineri peste 14 ani. 
4 Deschiderea către oportunitatea de a lucra şi colabora în cadrul 

unui proiect european; 
5 Capacitatea de a lucra în afara orelor de curs; 
6 Capacitatea de a lucra la limita timpului;  
7 Cunoştinţe de IT pentru a putea contribui la realizarea produselor 

finale; 
8 Specialişti în industrie alimentara, chimie, geografie, limba engleza,   

rezultate ca diriginte la clase de industrie alimentară. 

 

CRITERII SPECIFICE: 

1 Să întocmească complet şi corect dosarul de candidatură. 



2 Să aibă capacitate de lucru în echipă și abilitatea de a face față în 

cazul unor situații neprevăzute. 

 

DERULAREA CONCURSULUI DE SELECȚIE 
Concursul se va desfășura conform Calendarului de selecție, prevăzut în 
Anexa 1 

1 depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul unității - în 
perioada 1 - 4 octombrie 2019 (secretar șef, Tinca Mihăilă) 

2 evaluarea dosarelor candidaților - 5 octombrie 2019 
3 afișarea rezultatelor – 7 octombrie 2019 

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ VA CONȚINE: 

1. Cerere de înscriere (formular tip - Anexa 2) 
2. Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă 

motivaţia candidatului de a participa la proiect, calităţile personale şi 
competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al 
proiectului; 

3. Declarație de acord privind procedura de selecție (formular tip - 
Anexa 3) 

4. Declarație de acord cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor 
cu caracter personal (formular tip - Anexa 4);  

5. CV Europass datat și semnat de candidat din care să reiasă în 
mod clar nivelul de cunoaștere al limbii engleze și competențele de lucru 
pe calculator; 

6. Copii, conform cu originalul, după cartea de identitate, certificat 
naștere, certificat căsătorie (dacă este cazul); 

7.  Copii, conform cu originalul, după diploma de licență și ultimul 
grad didactic; 

8. Adeverinţă eliberată de unitatea de învățământ din care să 
reiasă calitatea de angajat al școlii; 

9. Documente care să ateste îndeplinirea criteriilor de selecție; 
10. Fișa de evaluare a candidatului  

 

Vor fi respinse dosarele candidaţilor care nu conţin toate documentele necesare pentru înscrierea în 
procesul de selecţie! 
 

Evaluarea dosarelor și selecția candidaților va fi realizată de către 
Comisia de Selecţie numită prin decizie internă de către conducerea 
unității școlare. Comisia de contestații va fi numită prin decizie internă de 
către conducerea unității școlare. Membrii  Comisiei  de  selecție si de 
contestatie din  unitatea  şcolară  verifică  dacă  sunt înregistrate doar 
dosarele complete, fac analiza și evaluarea rezultatelor obținute în 
educație și formare, experiența profesională, precum și a aptitudinilor și 



                  

competențelor personale ale candidaților, pe baza itemilor și a 
punctajului din Anexa 5.        
 

DISPOZIȚII FINALE 
 Fiecare cadru didactic/ didactic auxiliar selectat în echipa de 
proiect trebuie să cunoască și să-şi asume rolurile şi responsabilitățile 
primite pe durata implementării proiectului, să cunoască şi să respecte 
procedurile operaționale stabilite de către coordonatorul proiectului, să 
respecte termenele de raportare, diseminare, etc.  
 Selecția participanților la reuniunile de proiect din școlile partenere 
se va realize pe parcursul implementării proiectului, pe baza punctajului 
obținut la prezenta selecție, a competențelor de limba engleză, a 
implicării în activitățile proiectului etc. și ținând cont de tipul și obiectivele 
reuniunii, conform unei proceduri specifice.   
 
 
ANEXA 1. CALENDARUL SELECȚIEI 

 

ETAPELE DE SELECŢIE 

ETAPA TERMEN 

DEPUNEREA DOSARELOR DE 

CANDIDATURĂ 

1 - 4 OCTOMBRIE 

2019 

EVALUAREA DOSARELOR 

CANDIDAȚILOR 
5 OCTOMBRIE 2019 

AFIŞAREA REZULTATELOR 7 OCTOMBRIE 2019 

DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR SI 

SOLUȚIONAREA ACESTORA 
8 OCTOMBRIE 2019 

 
 

Selecția cadrelor didactice/ didactic auxiliar se va efectua după 

verificarea întrunirii tuturor criteriilor de eligibilitate a candidaților.  


