
 

 

 

 

 

Procedura de selecţie a cadrelor didactice participante la Proiectul 

European ERASMUS +, Acţiunea Cheie 1 Educaţia Adulţilor, 

Contract nr2015-1-R001-KA104-014432 

 

 
Scopul 

Scopul acestei proceduri este selectarea obiectivă a cadrelor didactice din Centrul 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, care vor participa la mobilităţile 

proiectului ERASMUS +  “ Consilierea părinţilor – perspective europene”  

 

Obiectul 

Această procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic de la Centrul 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi care doresc să participe la proiect 

în urma înscrierii voluntare în procesul de selecţie 

 

Responsabilii 

Membrii comisiei de selecţie a participanţilor la mobilităţi 

 

Notă: 

Conţinutul acestei proceduri va fi afişată la avizieul CJRAE şi va fi postată pe site-ul 

instituţiei 

 

Procedura: 

 

Pasul 1 Stabilirea prin decizie internă a comisiei de selecţie a participanţilor la 

cursuri, comisie care este alcătuită din trei membri şi are ca preşedinte pe d-na Raus 

Gabriela , inspector pentru învăţământul special şi special integrat. 

Pasul 2. Elaborarea criteriilor de departajare a cadrelor didactice care vor participa la 

proiect. Procesul de selecţie trebuie să fie echitabil, transparent, coerent şi 

documentat iar profilul participanţilor trebuie să corespundă criteriilor de eligibilitate 

stabilite în aplicaţia de proiect şi ghidul Erasmus +. 

Pasul 3 Popularizarea şi apelul de selecţie organizat în termen util: anunţarea 

concursului de selecţie la avizierul CJRAE şi grupul de discuţii a pesonalului CJRAE 

Iaşi 

Pasul 4 Depunerea dosarului de candidatură: Cerere adresată directorului CJRAE, 

CV în format Europass, Paşaport lingvistic, Formular candidatură, la secretariat, în 

intervalul stabilit. 

Pasul 5. Selecţia candidaţilor (evaluare dosare) prin evaluarea şi stabilirea listelor de 

beneficiari, pentru fiecare activitate de mobilitate în parte, cu respectarea termenului 



stabilit în calendarul proiectului. În cazuri de forţă majoră, un beneficiar aflat în 

situaţia de a nu putea participa la activităţi, va fi înlocuit cu una dintre rezerve, în 

ordinea de pe listă. 

Lista criteriilor de selecţie: 

a)    compatibilitatea candidatului cu grupul ţintă al activităţii pentru care candidează. 

b)   potenţialul de multiplicare a efectelor la nivel de beneficiari, instituţie, 

comunitate profesională. 

c)    disponibilitate de implicare deplină în toate etapele activităţii pentru care 

candidează, dar şi disponibilitate de a sprijini în ansamblu atingerea obiectivelor 

proiectului. 

d)    nevoia de formare a candidatului, respectiv interes / disponibilitate pentru un 

anumit domeniu de formare şi prioritatea instituţională a formării candidatului într-un 

anumit domeniu, conform rolurilor asumate de candidat în instituţie 

e)    nivelul de cunoaştere a limbii engleze  

 

Criterii de departajare 

 Între candidaţi cu punctaje egale: decizia de departajare se va lua în favoarea 

candidatului care acumulează cel mai mare punctaj pe următorii indicatori: 

1)   perioadă activă rămasă mai lungă, 

2)    realizarea unor activităţi de impact la nivelul CJRAE Iaşi 

3)    un plan individual de exploatare a rezultatelor formării mai bun. 

 

În selecţie se vor respecta principiile echităţii, non-discriminării şi egalităţii de şanse. 

Pe întreaga durată a procesului de selecţie criteriul primar va fi interesul instituţional, 

iar distribuirea candidaţilor pe mobilităţi, precum şi lista finală a participanţilor la 

fiecare mobilitate - vor fi conforme cu interesul instituţional, aşa cum apare el definit 

în aplicaţia de proiect. 

Pasul 6 Afişarea rezultatelor 

Pasul 7 Încheierea unui contractului tripartit de formare (anexa IV) şi a contractului 

financiar cu profesorii selectaţi să participe la mobilităţile proiectului. 

 

 

Întocmire Dana Robotă, responsabil proiect 

 

 

Verificare Gabi Raus, coordonator comisie 

evaluare candidaturi 

 

Monitorizare Anca Hardulea, coordonator 

CJAP Iaşi 

 

Evaluare Manuela Vlasie, director CJRAE 

Iaşi 

 

 

Aprobare Manuela Vlasie, director CJRAE 

Iaşi 

 

 

 


