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CRITERII DE SELECȚIE PENTRU ECHIPA DE PROIECT  

PROFESORI 

1. Profesor la COLEGIUL NAȚIONAL ‚,ION LUCA CARAGIALE" din Moreni, județul 

Dâmbovița 

2. Persoană care a identificat sau pentru care școala a identificat nevoia de formare și de 

dezvoltare a competențelor, abilităților și atitudinilor vizate prin realizarea obiectivelor 

proiectului ; 

3. Participare la proiectarea formularului de candidatură; 

4. Sprijinul acordat de la inițierea proiectului;   

5. Experienţă în derularea proiectelor;  

6. Competențe lingvistice – limba engleză; 

7.  Competenţe digitale; 

 8. Organizarea sau implicarea în activități extrașcolare ( sportive, voluntariat, ecologie etc). 

În cazul în care candidații nu au  participat la activități de protejare a mediului,  aceștia vor 

elabora un plan personal  prin care să militeze pentru protecția mediului. 

9. Disponibilitate de a lucra peste program și în weekend; 

10. Persoană dinamică cu disponibilitate la dialog, cu simț organizatoric, spirit de echipă, 

inițiativă, toleranță, flexibilitate, gândire critică și analitică;  
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Dosarul de candidatură pentru profesori va cuprinde: 

 

1.  Cerere scrisă adresată coordonatorului proiectului;  

2.  CV în format Europass completat în limba engleză, cu fotografie şi semnat 

de către candidat, (formular tip – 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions.iehtml);  

3.  Scrisoare de intenţie/eseu motivațional (300-400 cuvinte) care să cuprindă: 

calitațile care îl recomandă pe candidat pentru a face parte din echipa de proiect; 

necesitatea declarată de a dobândi  și dezvolta competențele, cunoștințele și 

atitudinile adecvate  în conformitate cu obiectivele proiectului pentru, atât 

pentru candidat, cât și pentru elevii acestuia; să demonstreze implicarea în 

acțiuni de protejarea mediului înconjurător sau  necesitatea implicării în astfel 

de acțiuni; necesitatea implicării  elevilor în activități recreative care au un 

impact asupra dezvoltării lor personale și educaționale; așteptările, 

responsabilitațile si angajamente pe care și le va asuma candidatul pe toata 

durata proiectului; 

 

4.Documente care să ateste realizarea punctelor  enumerate în criteriile de 

selecție.  În cazul în care nu au participat la activități de protejare a mediului, 

candidatul va elabora un plan personal prin care să militeze pentru protecția 

mediului; 

 

5. Declarație scrisă din partea candidatului că a citit metodologia de selecție, 

inclusiv precizările aduse și de îndată ce este selectat în echipa de proiect, este 

de acord cu drepturile și responsabilitățile precizate; 

6.Declarație privind acceptul pentru postarea imaginii propri în cadrul 

activitaților derulate in proiect, inclusiv în etapa de selecție. 

  Vă rugăm ca documentele solicitate să fie prezentate într-un dosar de 

plastic, respectând ordinea de mai sus. Menţionăm că toate documentele 

solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii. 
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PRECIZĂRI -PROFESORI 

• Candidatul va fi solicitat și se obligă să participe la  activităţile 

proiectului si  va semna un acord  de implicare în  activitățile proiectului 

conform planificarilor si responsabilităților stabilite; 

• Candidații selectați pentru a face parte din echipa de proiect vor participa 

la etapele de selecție a elevilor (evaluarea dosarelor de candidatură , 

interviu, afișarea punctajelor obținute ). 

•   Bugetul este alocat în procent de 80%, restul de 20% va fi primit după 

aprobarea raportului final, aceasta însemnând că, membrii echipei de 

proiect care participă la întâlnirile desfășurate în altă țară, își vor recupera  

ulterior procentul de 20% (la sfârșitul celor 2 ani de proiect, după 

aprobarea raportului final); 

•  În cazul în care, candidatul este selectat și nu participă la solicitările 

referitoare la indeplinirea sarcinilor de lucru, acesta nu va mai face parte 

din echipa de proiect. 

 

Calendarul selectiei pentru profesori: 11.09.2017-

22.09.2017 

 

Perioada de depunere a dosarelor personale de 

înscriere:20.09.2017-21.09.2017  

Evaluarea dosarelor: 21.09.2017;22.09.2017 

Comunicarea rezultatelor in ordinea descrescatoare a 

punctajelor obtinute, cu menționarea statutului   

ADMIS/RESPINS: 22.09.2017 
 

 

 

 

 

 


