
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE) 
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE
COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA
TITLUL SUBPROIECTULUI – “LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!”

Selecția cadrelor didactice care doresc să participe la activitățile proiectului ROSE

Pentru selecția  cadrelor  didactice care vor desfășura activități  remediale/organiza  cercuri  ale
elevilor,  a  fost  numită  Echipa  de  proiect care  va  realiza  implementarea  activităților  din  cadrul
subproiectului “LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!”, prin decizia NR. 172/29.09.2017.

Echipa de proiect/selecție este formată din 3 membri:
1. Coordonator de grant - prof. URIȚESCU DANA
2. Responsabil financiar - OLELEI FLAVIUS
3. Responsabil pentru realizarea achizițiilor - ȘANDRU MARIANA

Documentele  rezultate  în  urma  selecției  cadrelor  didactice  care  vor  desfășura  activități
remediale/organiza cercuri ale elevilor sunt:
ANEXA 1- PROCEDURA DE SELECȚIE
ANEXA 2- CRITERIILE DE SELECȚIE
ANEXA 3- CERERE INSCRIERE LA CONCURSUL DE SELECȚIE
ANEXA 4- SCRISOARE DE INTENȚIE

DOSARUL DE CANDIDATURĂ SOLICITAT VA CUPRINDE URMÃTOARELE DOCUMENTE  
(în această ordine):

1. Cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la concursul de selecție;
2. Copie xerox după cartea de identitate;
3. Scrisoare de intenție;
4. Fișa de evaluare cu punctajul autoevaluării
5. Curriculum Vitae

ANEXA 1

Procedura de selecţie a cadrelor didactice care doresc să participe la activitățile
subproiectului “LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!” 

Scopul:
Scopul acestei proceduri este selectarea obiectivă a cadrelor didactice care vor participa la  activitățile
subproiectului “LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI”.
Obiectul:
Aceasta procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic de la Colegiul Tehnic “Apulum” Alba
Iulia care doresc să participe la subproiect, în urma înscrierii voluntare la procesul de selecție.
Responsabili: Echipa de proiect, consiliul de administrație
Nota: Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la aviziere şi pe site-ul școlii/proiectului.
Procedura:
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Pasul 1. Stabilirea prin decizia conducerii liceului a comisiei de selecţie a participantilor numită Echipă de
proiect, comisie care este alcatuită din 3 membri:

1. Coordonator de grant - prof. URIȚESCU DANA
2. Responsabil financiar - OLELEI FLAVIUS
3. Responsabil pentru realizarea achizițiilor - ȘANDRU MARIANA

 Pasul 2. Elaborarea de către Echipa de proiect  a criteriilor de selecție și a calendarului etapei de selecție
a cadrelor didactice care vor să participe la subproiect.
Pasul 3. Aprobarea în CA a criteriilor de selecție a cadrelor didactice care vor să participe la subproiect și
avizarea de către reprezentantul legal.
Pasul 4. Afișarea anunțului concursului de selecție la aviziere şi pe site-ul școlii precum și a condiţiilor și a
criteriilor  pe  care  trebuie  să  le  îndeplinească  potențialii  beneficiari  ai  proiectului  (cadre  didactice)
precum și a calendarului selecției.
Pasul  5.  Lansarea  apelului  către  cadrele  didactice  din  şcoală  în  cadrul  primei  şedinţe  a  Consiliului
profesoral. 
Pasul  6.  Depunerea  dosarului  de  candidatură se  va  face  la  secretariatul  școlii,  în  perioada  20-25
septembrie, în intervalul 8,00-14,00 și va conține: 

1. Cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la concursul de selecție;
2. Copie xerox după cartea de identitate;
3. Scrisoare de intenție
4. Fișa de evaluare cu punctajul autoevaluării 
5. Curriculum Vitae

Pasul 7. Selecția participanților prin evaluarea dosarelor de către Echipa de proiect
Pasul 8. Afişarea rezultatelor și comunicarea graficului de implementare a activităților.
Pasul  9.  În  baza  hotărârii  CA,  directrul  liceului  nominalizează  cadrele  didactice selectate  care vor fi
implicate în primul an de implementare.
Pasul 10. În baza deciziei interne, se întocmesc CMI/acte adiționale la CM, pentru activitățile desfășurate
în proiect și remunerate din grant, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Director,                                                                       Președintele Echipei de proiect/selecție,
Prof. Ursu Carmen Iuliana                                                              Prof. Urițescu Dana
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ANEXA 2                                     

CRITERII DE SELECŢIE
a cadrelor didactice care doresc să participe la activitățile subproiectului “LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!” 

FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE

Criteriul Subcriteriul Detalieri
Punctaj
maxim

Punctaj
autoeva-

luare

Punctaj
eval.

comisie

Pregătirea
profesională

Formarea inițială Studii superioare de lungă durată 5
Studii superioare de scurtă durată 3

Formarea continuă Gradul didactic I 5
Gradul didactic II 3
Definitivat 2
Formări certificate în ultimii 5 ani 10

Implicarea în
viața şcolii

Responsabilități la nivel de 
școală- calitatea actului 
managerial ca director/ 
responsabil/ membru în 
comisii

Director, director adjunct, consilier educativ 10
Responsabil  comisie  metodică,  membru  CEAC,  membru  în  comisia  de
actualizare  PAS,  membru  în  comisia  de  elaborare  ROI,  membru  CA,
coordonator programe europene

8

Participare la concursuri de 
orice tip și olimpiade școlare 
cu elevii școlii

Premiul I, II, III, mențiune la nivel național, interjudețean 10/8/6/4
Premiul I, II, III, mențiune la nivel județean, local 5/4/3/2

Pregătire pentru examene Rezultate la examenul de bacalaureat, certificare a competențelor 5/an
Activități extrașcolare Inițierea și implementarea unor proiecte la nivel european/național/local 10/6/4

Participare la simpozioane, sesiuni de comunicări, conferințe 2/activit
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Coordonator reviste școlare, publicare de articole în reviste de specialitate 
și de pedagogie

5/
număr/ 
articol

Organizator/însoțitor excursii 5/2
Inițiere și desfășurare activități de voluntariat 2/activit.

Abilități/
competențe

necesare

Informare continuă Cunoștințe despre subproiectului “LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!”  si 
responsabilitățile celor implicați în program. 5

Empatie Spirit de echipă, competențe de colaborare cu ceilalți. Exprimarea liberă a 
sentimentelor, iar critica să  nu fie privită  ostil și să  nu fie luată în nume 
personal

5

Capacitate de analiză, sinteză 
și de raportare a unei activități
desfășurate 

Întocmirea portofoliilor pentru activitățile derulate în cadrul unor comisii, 
calitatea materialelor realizate (spirit de analiză și sinteză, coerență la nivel 
de conținut a materialelor, inteligibilitate, etc) prin demonstrarea 
competențelor și abilităților în utilizarea noilor tehnologii informaționale și 
de comunicație

10

NOTĂ: 
1. Activitățile și dovezile sunt valabile pentru ultimii 2 ani școlari.
2. Dovezile prezentate la criteriul „Implicarea în viața școlii” trebuie să reflecte doar activitatea în unitatea noastră școlară.
3. Nu există limită minimă de punctaj. Ierarhizarea se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. 

Numele și prenumele cadrului didactic………………………………………………………

Semnătura……………………………..
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ANEXA 3
Nr. înregistrare _____/____________2017

CERERE DE ÎNSCRIERE
 la concursul de selecţie a cadrelor didactice privind participarea la activitățile

subproiectului “Lucrând împreună, vom reuşi!”
DOAMNĂ DIRECTOR,

Subsemnatul (a) (inclusiv iniţiala tatălui) ______, CNP __________________născut (ă) la data
de  ______________,  titular  (ă)  la  (unitatea  de  învăţământ)
___________________________________  ____________________________,  din  municipiul  Alba
Iulia,  județul  Alba,  pe/la  postul/catedra  de  __________________,  grad  didactic/doctorat
____________, obţinut în anul ______, cu o vechime în învăţământ de _________ ani ( la data de
31.08.2017),  vă rog să-mi aprobaţi depunerea dosarului cu documentele prevăzute în Procedura de
selecţie  a  cadrelor  didactice/profesori  care  doresc  să  participe  la  activitățile  subproiectului
“LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!” 

Menționez următoarele:
1. Am  domiciliul  în  _________________________,  județul  (sectorul)  ______,  strada

________________________________,  nr.  _,  bloc  __,  ap.  __,  telefon
________________________  şi  mă  legitimez  cu  BI/CI  seria  _____,  nr.  ______________,
eliberat de _____________________, la data de _____________________. 

2. La prezenta cerere anexez următoarele documente:

  Copie xerox după cartea de identitate;
 Scrisoare de intenție
 Fișa de evaluare cu punctajul autoevaluării
 Curriculum Vitae

3. Doresc ca în cadrul acestui subproiect să desfășor următoarea activitate:  
Nr.
Crt.

Denumirea activității Varianta
aleasă

1. Activități de educație remedială la Limba română
Matematică
Geografie
Biologie

5. Organizarea unor cercuri ale elevilor Știinte aplicate
Jurnalism
Comunicare în lb. engleză
Informatică
Management

10. Organizarea unor excursii
4. Cunosc că falsul în declaraţii şi în înscrisuri constituie infracţiune, conform Codului Penal,  şi

se pedepseşte potrivit prevederilor legale.
Data _____________________
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Nume şi prenumele
__________________________________

     Semnătura

ANEXA 4

SCRISOARE DE INTENŢIE

 Subsemnatul(a)  ……………………………………………………………………….……….  profesor  titular  la
………………………………………………….……………….  din  localitatea   …………………………………………..……,
specialitatea ………………………………………..………., am luat la cunostință   posibilitatea de a  participa la
concursul de selecţie  a  cadrelor  didactice care  doresc  să participe  la  activitățile  subproiectului
“LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!”.

Următoarele date despre mine le consider importante: 
 Adresa de domiciliu/reședință:  ……………………………………………………………………………………………..……

 Data nașterii: ……………………………………….

  Date de contact :   telefon ………………………………….   email ……………………

 Am absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare: 
o Universitatea  ........................................,  Facultatea  ………………………………………………..

Specializare...............................................................................................; 

o Masterat: ………………………………………  Doctorat: ……………………………………… 

 Am o vechime în învățământ de  …………ani; 

 Am obținut gradul didactic ……... în anul ………… la specialitatea  …………………………….………….……; 

 Dovedesc calități  profesionale și  morale,  reflectate prin calificativele „Foarte bine” primite în
ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră;

 Nu am fost sancționat disciplinar în ultimii 4 ani școlari, lucrați efectiv la catedră.

Data,                                                                                                   Semnătura,
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