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 CAP 1. CADRUL GENERAL ȘI CONTEXTUL PROIECTULUI  

 

 

 

Preambul  

 

Prezenta metodologie este realizată pentru selectarea grupului ţintă, aferentă mobilităţilor de formare  în 

cadrul proiectului “Spice Up Classroom Management through Formal or Nonformal Education”,beneficiar: 

Şcoala Gimnazială “Daniela Cuciuc” Piatra Neamţ, finanţat de comisia europeana prin  Proiectul 

Erasmus+: 2014-1-RO01-KA101 – 001421, Acţiunea K1,  perioada de implementare: septembrie 2014-31  

august 2015. 

 

 

Obiectivul general al proiectului este : îmbunătăţirea, completarea profilului profesional al cadrelor 

didactice cu noi competenţe şi abilităţi din domeniul managementului clasei şi al educaţiei non-formale  

utilizate în crearea unui mediu educaţional atractiv pentru elevii cu absenteism, cu risc de abandon şcolar 

timpuriu şi cu performanţe scăzute în învăţare. 

 

 

Obiective specifice  ale proiectului: 

- Să dezvolte competenţe de rezolvare a problemelor şi de management al conflictelor, soluții de lungă 

durată, prin efectuarea de activităţi de mediere şi utilizarea unor strategii de intervenţie eficiente; 

- Să îmbunătăţească competenţele de utilizare a metodelor specifice educaţiei nonformale în context formal 

cu scopul de a creşte motivaţia elevilor pentru învăţare; 

- Să dezvolte strategii didactice cu privire la modul de aplicare a educaţiei nonformale în context formal şi 

crearea unei atmosfere non-violente în mediul educaţional pentru grupe de vârstă diferite; 

- Folosirea propriilor calităţi, talente, diferenţe precum şi inteligenţa colectivă a echipei noastre în procesul 

de valorizare, crescând încrederea acestora în utilizarea  metodelor  nonformale şi pentru managementul 

eficient al clasei de elevi; 

- Să împărtăşească exemple de bună practică şi transfer de informaţii între diferite zone culturale (cel putin 

trei ţări) pe diferite vârste de învăţare; 

- Să promoveze cooperarea europeană în domeniul educaţiei, în contextul  programului Erasmus + prin 

constituirea de noi parteneriate; 

  

 

 

 

 

 

 



  
 

 

CAP 2. GRUPUL ŢINTĂ  

 

 

Numărul participanţilor: 7 cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial 

 

Selectarea grupului ţintă se va realiza conform metodologiei de selecție prezentate în următoarea secțiune.  

 

 

 

 

CAP 3. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE SELECŢIE A GRUPULUI 

ŢINTĂ 

 

 

 3.1. Comisia de selecţie şi evaluare 

Preşedinte, director prof. Ciobanu Daniela Gabriela 

Membri: prof. Boghian Ioana Catalina 

               prof. Dragomirescu Doina 

 

 Membrii comisiei stabilesc de comun accord calendarul desfăşurării selecţiei beneficiarilor 

proiectului: 

Afişarea criterilor de selecţie şi a calendarului desfăşurării: 11 sept. 2014 

Inscrierea candidaţilor: 15-23 sept. 2014 

Efectuarea selecţiei: 25.sept. 2014 

Afişarea rezultatelor: 25 sept. 2014 

Primirea contestaţiilor: 26 sep. 20]4 

Analiza contestaţiilor: 28 sept.2014 

Afişarea rezultatelor finale: 29 sept. 2014 

 

 

Persoanele implicate în evaluarea candidaturilor la procesul de selecție vor respecta următoarele 

reguli:  

 

 ·Exercitarea atribuțiilor cu onestitate, corectitudine și responsabilitate;  

· Evaluarea obiectivă, pe baza criteriilor stabilite;  

· Păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal al participanților;  

· Respectarea procedurilor și termenelor stabilite. 

  Comisia de selecţie a grupului ţintă analizează dosarele de candidatură, acordă punctajele în consens şi 

ierarhizează candidaţii în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. 

 

 



  
3.2. Criterii de selecţie  

 

Membrii comisiei stabilesc următoarele criterii de selecţie a participanţilor: 

 

Înscrierea pe baza unei cereri depuse la preşedintele comisiei  

Completarea şi depunerea la dosarul de înscriere a CV-ului European; 

Completarea chestionarului privind nevoia de formare 

Interviu: 

-nivelul de înţelegere şi comunicare în limba engleză 

-motivarea nevoii de formare 

-implicarea în scrierea proiectului 

-disponibilitatea de a lucra în echipă 

-disponibilitatea de a lucra în timpul liber la implementarea proiectului 

Fiecare membru al comisiei va completa în timpul interviului, o grilă de apreciere cu punctaje cuprinse între 

0 şi 4. Pe baza punctajului final, în ordine descrescătoare se va întocmi două liste cu candidaţii, în funcţie de 

nevoile de formare (educaţie nonformală sau managementul clasei). Acestea vor fi afişate în cancelarie şi 

trimise spre validare Consiliului Profesoral şi Consiliului de Administraţie.  

Membrii comisiei sunt de accord cu criteriile şi cu procedura de selecţie a beneficiarilor proiectului 

Erasmus+. 

 

 

3.3. Criterii de departajare  

1. Activitati extrascolare din cadrul Scolii Gimnaziale “Daniela Cuciuc”, la care a participat activ  candidatul 

(se vor depune documente justificative)  

2. Participari la alte proiecte  

3. Punctaj chestionar pentru nevoia de formare (atașat).  

 

Mențiuni suplimentare: Înscrierea cadrelor didactice este voluntară și constă în depunerea dosarului 

complet de înregistrare în grupul țintă. Va fi alcătuită și o listă de rezerve, pentru completarea grupului țintă, 

în cazul retragerii din proiect a unor candidați selectați, din motive obiective.  

 

3.4. Etape de realizare a procesului de selecţie  

 

Procesul de selecție a grupului țintă se va realiza ținând cont de următoarele etape:  

 

1. Lansarea selecției – postarea anunțului de înscriere și a metodologiei de selecție pe site-ul Scolii 

Gimnaziale “Daniela Cuciuc” si prezentarea in Consiliul profesoral; 

 

2. Inscrierea efectivă– fiecare  candidat va trebui să completeze : 

 - o cerere depusa la preşedintele comisiei  

 - completarea şi depunerea la dosarul de înscriere a CV-ului European; 

 -completarea chestionarului privind nevoia de formare 

 

3.Analiza și selecția beneficiarilor – se va realiza de către comisia stabilită în baza criteriilor menționate 

anterior. Selecţia candidatilor din grupul ţintă se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, 



  
sex, religie, categorie socială şi orice alt criteriu). Rezultatele procesului de selecţie a grupului ţintă sunt 

consemnate într-un Proces verbal de selecţie/Raport de selecție şi comunicate candidaţilor prin mijloacele de 

informare menţionate (avizier cancelarie, pagina web a proiectului, pagina de web a Școlii Gimnaziale 

”Daniela Cuciuc”. Eventualele contestaţii se rezolvă de către comisia de analiză a candidaturilor în termen 

de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor. Orice modificare ulterioară a componenţei grupului ţintă va fi 

anunţată echipei de management a proiectului. 

 

 4. Afișarea rezultatelor finale – se va afișa lista finală a candidatilor selecțati să ia parte la activitățile din 

cadrul proiectului . 

 

5. Completarea Dosarului candidatilor și înregistrarea grupului țintă – înregistrarea participanților 

selectați și completarea documentelor necesare în proiect. Pentru a putea fi înscriși în grupul țintă și implicit 

să participe la activitățile proiectului, candidatii vor trebui să aducă ulterior etapei de selecție, următoarele 

documente: 

-copie dupa C.I; 

-numar de cont iban în euro; 

-adeverinta de salariat al Scolii Gimnaziale ”Daniela Cuciuc”. 

 

Echipa de proiect va verifica îndeplinirea cerinţelor privind conţinutul dosarului de candidatură ş i a 

criteriilor de eligibilitate. Vor fi acceptate doar dosarele celor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate 

prezentate anterior.  

Dosarele de grup țintă ale cadrelor didactice sunt păstrate în bibliorafturi la sediul Beneficiarului. 

 

 

CAP 4. DISPOZIŢII FINALE  

 

 

În termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării, comisia de selecție și evaluare trebuie să prezinte 

un raport al activității de selecție. Toate documentele aferente procedurii de selectare a grupului țintă fac 

parte din documentația proiectului și vor fi gestionate și arhivate de membrii echipei de implementare a 

proiectului, conform instrucțiunilor în vigoare. 

 

 

 

 

 


