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CRITERII DE SELECTIE A MEMBRILOR ECHIPEI DE IMPLEMENTARE  

A PROIECTULUI  ERASMUS+ 

“INOVATIV – Abordări innovative în formarea de competențe integrate                                                

pentru dezvoltare durabilă” 

nr. contract 2017-1-RO01-KA101-036548 

 

I. Introducere: 

Selectia este o etapa fireasca in procesul de elaborare a strategiei si planificarii resurselor umane 

in cadrul procesului de implementare a unui proiect. Ea reprezinta o etapa de baza a asigurarii membrilor 

echipei, etapa foarte importanta ce necesita tehnici speciale, calitatea recrutarii conditionand 

performantele viitoare ale firmei. 

Astfel, selectia reprezinta un proces de cautare, identificare, localizare si atragere a candidatilor 

potentiali din care se vor selecta cei mai competitivi si care corespund cel mai bine cerintelor si 

intereselor institutiei. Totodata, selectia este un proces public prin care oferta devine cunoscuta celor 

interesati si reprezinta o comunicare in dublu sens : institutie – candidat si candidat - institutie. 

 

II. Caracteristici: 

Obiectivul fundamental al selectiei permite identificarea unui numar suficient de mare de 

candidati care indeplinesc criteriile prestabilite de conducerea liceului. 

Selectia reprezinta preluarea efectiva din randul indivizilor selectionati, pe aceia ale caror 

cunostinte profesionale in domeniu, personalitate si aptitudini, corespund cel mai bine specificului 

implicarii in procesul de implementare a proiectului.  
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Tipologia selectiei folosita in cadrul proiectului INOVATIV: 

 strategica – corespunde unor nevoi strategice pentru un segment specific, interesat de tema 

proiectului ; 

 temporara – corespunde unor nevoi aparute la un moment dat determinate de: interesul specific 

pentru o anumita tematica abordata in cadrul proiectului; colaborarea temporara cu unii voluntari 

interesati de parcursul personal in acest domeniu. 

Selectia este un proces: 

 care presupune un contact direct intre membrii echipei de implementare a proiectului, indiferent 

de pozitia si responsabilitatile in cadrul echipei 

 public, ale carui produse sunt aduse la cunostinta tuturor celor interesati 

 bidirectionat, intrucat atat conducerea LTHC cat si persoanele selectate evalueaza avantajele si 

dezavantajele implicării în implementarea proiectului 

 de comunicare intre diferite organizatii si persoane, fiecare transmitand propriile semnale 

 transparent, cand se poate verifica calitatea si adevarul informatiilor care circula cu privire la 

mediul din școală 

 

Procesul de selectie este influentat de o serie de factori de natura interna si de natura externa. 

Factorii externi sunt : 

 calitatea modelelor educationale, capacitatea sistemului de a face fata nevoilor de selectie 

 atractivitatea zonelor de desfasurare a proiectului 

Factorii interni depind de : 

 imaginea, reputatia si prestigiul institutiei; 

 preferintele candidatilor in functie de nivelul lor de educatie si formare profesionala, de    domeniul 

de activitate, de aspiratii diverse ; 

 obiectivele institutiei si cultura organizationala in relatie cu selectia ; 

 aplicarea si respectarea unor principii in selectie (egalitate, nediscriminare) ; 
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III. Metode de selectie 

Metodele de selectie care se vor folosi in cadrul proiectului  ERASMUS+                          

“INOVATIV – Abordări innovative în formarea de competențe integrate                                                

pentru dezvoltare durabilă”   pentru alcatuirea echipei de implementare sunt empirice, bazate pe 

evidente, recomandari, impresii, modul de prezentare la interviu al candidatilor, dupa cum urmeaza: 

o înscrierea preliminară (formular de înscriere on-line) a persoanelor care vor face obiectul 

selectiei; 

o interviul nestructurat            

o verificarea referintelor 

 

IV. CRITERII de selectie: 

a. pentru staff (echipa de management a proiectului): 

 sa aiba cetaţenie romana şi domiciliul in Romania; 

 disponibilitate de timp si de implicare activa in activitatile proiectului;  

 sa cunoasca limba engleza/franceza  nivel minim A2 conform Cadrului european de recunoastere 

a competentelor lingvistice; 

 sa aiba cunostinte privind Uniunea Europeana,  programe comunitare, surse de finantare post-

aderare; 

 sa aiba minim 3 ani experienta in activitati, programe si proiecte  care vizeaza adultii, 

interne/transnationale;   

 sa dovedeasca o buna cunoastere a metodelor de lucru cu adultii/managementul grupului;  

 sa posede cunostinte de operare PC, acces constant la internet; 

 sa aiba un comportament corespunzator cerinţelor de conduita admise şi practicate in societate si 

conforme cu Codul de etica al Asociatiei CEDRU; 
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 sa aiba o atitudine proactiva, comunicativa, centrata pe solutii; 

 sa aiba abilitati de comunicare orala si scrisa;  

 sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru 

savarşirea de infracţiuni ; 

 participarea în echipa de scriere a formularului de aplicație al proiectului poate constitui un 

avantaj. 

b. Pentru  cadrele didactice participante la mobilitati (echipa de implementare a proiectului): 

 sa aiba cetaţenie romana şi domiciliul in Romania; 

 disponibilitate de timp si de implicare activa in activitatile proiectului ce vizeaza pregatirea 

mobilitatilor, participarea la stagiile de formare si diseminarea si multiplicarea experientelor de 

formare;  

 sa cunoasca limba engleza/franceza  nivel minim A2 conform Cadrului european de recunoastere 

a competentelor lingvistice; 

 sa aiba cunostinte privind Uniunea Europeana,  programe comunitare, surse de finantare post-

aderare; 

 sa posede cunostinte de operare PC, acces constant la internet; 

 sa aiba un comportament corespunzator cerinţelor de conduita admise şi practicate in societate si 

conforme cu Codul de etica al Liceului Teoretic ”Henri Coanda” Craiova; 

 sa aiba o atitudine proactiva, comunicativa, centrata pe solutii; 

 sa aiba abilitati de comunicare orala si scrisa;  

 sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru 

savarşirea de infracţiuni. 
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V. Etapele activității de selecție vor fi următoarele: 

 

1. Stabilirea criteriilor de selecție:       2-4 octombrie 2017 

2. Popularizarea criteriilor stabilite:       4-6 octombrie 2017 

3. Înscriere cadre didactice (on line, Google docs):     6 – 23 octombrie 2017 

4. Programare cadre didactice:      23-25 octombrie 2017  

5. Interviu și evaluare candidaturi, în limba în care                                                                                     

se va desfășura stagiul de formare (engleza sau franceza):   28-30 octombrie 2017 

6. Stabilire și afișare listă cu profesorii participanți la mobilități :  30 octombrie 2017 

 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Mihaela BRUMAR 

      


