
 
       Școala Profesională ``Ștefan cel Mare` Cotnari            Nr.749/22.06.2018  

Com. Cotnari, jud. Iaşi 

Tel/fax: 0232730351 

scoala_cotnari@yahoo.com 

www.scoalacotnari.ro 
 

                                                      ANUNŢ          
 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice 

participante la cursul de formare "Harmony and learning!– Promoting harmony 

through class management and mediation techniques to reduce early school leaving" 

 

În urma aprobării finanţării proiectului de mobilitate pentru profesori Erasmus 

plus K1 Staff Mobility, numărul  2018-1-RO01-KA101-048336,  titlul Management al clasei 

inovator pentru prevenirea abandonului scolar, proiect cofinanţat de Comisia Europeană 

prin Agenţia Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, 

Școala Profesională ``Ștefan cel Mare`` Cotnari va organiza concurs de selecţie 

pentru: 

- 5 cadre didactice + un cadru didactic cu statut de rezervă  – în ordinea 

descrescătoare a punctajului obținut; 

Cursul de formare continuă se derulează conform tabelului de mai jos: 

Activitatea de formare Furnizorul de 

formare 

Locul 

desfășurării/ 

perioada  

Nr. de 

mobi-

lități 

Grup țintă 

"Harmony and learning!– 

Promoting harmony through 

class management and 

mediation techniques to reduce 

early school leaving" 

Asociația 

Edu2grow 

Caldas da 

Rainha, 

Portugalia\20-

28 august 

2018 

5 Cadre 

didactice 
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             PROCEDURA DE SELECȚIE                     Aprobată în CA: 19.06.2018 

 

DETALII DESPRE CONCURS 

 

            Selecţia participanţilor se va desfăşura în conformitate cu  Legea educaţiei 

naţionale (nr. 1/2011) cu modificările şi completările ulterioare, Ghidul programului 

Erasmus+ , Apelul European si Apelurile Naţionale la Propuneri de proiecte din 

perioada 2017-2020 , Proiectul depus de către Școala Profesională „Ștefan cel Mare„ 

Cotnari  şi aprobat de către ANPCDEFP in cadrul Apelului la propuneri 2018. 

Pentru selecția participanților a fost numită Comisia de selecție prin decizie 

internă.  

Comisia de selecție nu participă la mobilitățile din cadrul proiectului. 

 Comisia are următoarele atribuții: 

- primește, înregistrează și verifică dosarele candidaților; 

- realizează selecția și ierarhizează candidații; 

- întocmeste  listele cu admiși, rezerve și respinși; 

- comunică rezultatele candidaților, primesc și rezolvă contestațiile; 

 

DERULAREA CONCURSULUI DE SELECȚIE: 

Procesul de selecţie se va derula conform graficului: 

- 22.06.2017, anunțarea desfășurării concursului de selecție 

- 25 – 26. 06.2018,  depunerea dosarelor pentru înscrierea la concursul de selecție, 

la secretariat, cu nr. de înregistrare; 

- 27.06.2018,ora 9.00,  interviu + scrisoarea de itenție; 

- 27.06.2018, publicarea rezultatelor; 

- 27.06.2018, ora 15, depunerea contestațiilor; 

- 28.06.2018, rezolvarea contestaţiilor; 

- 28.06.2018,ora 15.00, afișarea rezultatelor finale. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Criterii de eligibilitate participare proiect de mobilitate: 

- cadru didactic la Școala Profesională „Ștefan cel Mare„ Cotnari (absolvent al unei 

universități de stat, profesor calificat, aflat în relații de muncă cu unitatea școlară, 

cu contract de muncă nesuspendat) . 

 

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ SOLICITAT VA CUPRINDE 

URMÃTOARELE DOCUMENTE  (în această ordine): 

 

 Cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la concursul de selecție; 

 Scrisoare de intenție, în care se vor menționa modalitățile de diseminare și se va 

detalia modul în care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect. 

 CV în format european datat și semnat de către candidat;  

 Fişa de evaluare cu punctajul autoevaluării, având anexate copii xerox după 

documentele justificative. 

 

Nota:  Selectia grupului tinta, se va desfasura cu respectarea prevederilor legislatiei în 

vigoare cu privire la egalitate de sanse si nediscriminare, si luarea în considerare a 

tuturor politicilor si practicilor prin care sa nu se realizeze nici o deosebire, excludere, 

restrictie sau preferinta, indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie 

sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, vârsta, handicap, boala cronica 

necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata. 

 

 Coordonator proiect,                                                 Director, 

Prof.  Tănase Cristina                                          Prof. Pralea Oana 

         

 

 

 



 

 

 

 

 



Fișa de evaluare 

Criteriul Detalieri Punctaj 
 
 

Pctj. 

autoev.  

Pctj. 

eval. 

comisie 

Dovezi 

Formarea iniţială și formare 
continuă 

Studii superioare de lungă durată 5   Copie după diploma de licenţă 
Studii superioare de scurtă durată 3   Copie după diploma de licenţă 
Grad didactic I 4   Copie certificat/declarație 
Gradul didactic II 3   Copie certificat/declarație 
Definitivat 2   Copie certificat/declarație 
Master 2   Copie după diploma de master 
Titular  2   Copie după decizie 
Formări certificate în ultimii 5 ani 

1 (la 10 
credite) 

 

 

 

 

Copii după certificate/adeverințe 

Responsabilităţi la nivel de 
şcoală- calitatea actului 
managerial ca director/ 
responsabil/ membru în 
comisii(ultimii 2 ani) 

Director/consilier educativ 10/5   Copie decizie de numire 
Responsabil comisie metodică, 
Responsabil/ membru în  comisii interne 
– cu   responsabilităţi clar precizate( 
CEAC, Comisia ptr. cooperare 
europeană, Comisia ptr prevenirea 
abandonului școlar, Comisia diriginților 
etc.) 
 

5/2   

Copie decizie de numire 

Participare la concursuri  şi 
olimpiade şcolare cu elevii 
şcolii (ultimii 2 ani) 

Premiul I, II, III, menţiune la nivel 
internațional/național/judeţean 5/4/3/2   

Copie diplomă 

Activităţi extraşcolare 
(ultimii 2 ani) 

Participare la simpozioane, sesiuni de 
comunicări, conferinţe  

2/activit.   
Copii diplome de participare, adeverinţe 

Iniţierea, coordonare şi implementarea 
unor proiecte la nivel european/ 
național/județean/local 

10/6/4/2   
Copie decizie, adeverinţă, copii procese 
verbale 

 
Competențe lingvistice în limba engleză 5   Adeverință, certificat, foaie matricolă 

 
Competențe TIC 5   Certificate, adeverință 

 
TOTAL MAX 

100P 
  

 

               
                NOTĂ. 1. Nu există limită minimă de punctaj. Ierarhizarea se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în funcţie de 
opţiunile selectate şi eligibilitate . 

        2.  Ani școlari 2016-2017, 2017-2018                                                                                         PUNCTAJ FINAL: ……………………… 


