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Anunț de selecție 
 
 

În urma aprobării finanţării proiectului HOPES – Harnessing Opportunities and Potential 
for an European School (2020-1-RO01-KA101-079403 din cadrul programului Erasmus+, Școala 
Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” Iași va organiza concurs de selecţie pentru un număr 
de 15 participanţi la mobilitățile din cadrul proiectului: 2 profesori diriginți, 3 profesori membri în 
Comisia pentru prevenirea violenței în școală, 4 profesori de psihopedagogie specială, 1 
psihopedagog, 4 profesori educatori, 1 profesor itinerant/de sprijin. De asemenea, 10 cadre 
didactice (câte 2 pentru fiecare specializare) vor fi selectate în calitate de rezervă. 
 
 
 
Criteriile generale de selectie: 

- formular de candidatură (plan de diseminare cu trei activități de diseminare, impact 
preconizat asupra participantului, elevilor și instituției, 2 activități de asigurare a 
sustenabilității proiectului) 

- CV Europass, varianta actualizată, cu data și semnatura pe fiecare pagină; 
- motivație pentru participare la mobilitate evaluată prin scrisoare de intenție (minim 3 

argumente valide: cum vor utiliza, adapta și integra competențele în activități); 
- calitatea de profesor titular în cadrul școlii; 
- competențe lingvistice evaluate prin certificat lingvistic (nivel minim acceptat A2); (Date 

fiind condițiile actuale, pentru a limita timpul petrecut în încăperi închise și interacțiunea 
s-a optat pentru prezentarea unui certificate lingvistic însoțit de o dovadă a nivelului inscris 
pe acesta). 
angajament scris de asigurare a sustenabilității proiectului și după finalizare; 
 
 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente (conform opisului-Anexa 1): 
 
1. Cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la concursul de selecție (Anexa 2);  
2. Copie după cartea de identitate; 
3. Fișă de evaluare (Anexa 3) 
4. CV în format european datat și semnat pe fiecare pagină de către candidat;  
5. Certificat lingvistic; 
6. Formular de candidatură;( (Anexa 4) 
7. Scrisoare de intenție cu minim trei argument valide privind motivația cadrului didactic de a 
participa la mobilitate, cum vor utiliza, adapta și integra competențele dobândite în activități; 
8. Angajament scris de asigurare a sustenabilităţii proiectului şi după finalizare (Anexa 5); 
9. Profesor titular/suplinitor (Adeverință eliberată de secretariatul unității); 
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Calendarul selecţiei: 
 
1) Depunerea dosarelor (dosar de plastic cu șină, fără a se folosi folii) la secretariatul școlii, cu 
număr de înregistrare. 

Termen: 21-25 mai 2021 
 
2) Analiza dosarelor de către comisie, publicarea rezultatelor. 

Termen: 26-27 mai 2021 
 
3) Depunerea și rezolvarea contestațiilor. 

Termen: 28 mai 2021, ora 15.00 
 
4) Afișarea rezultatelor finale. 

Termen: 28 mai 2021, ora 18.00 
 
 
 
Criterii de departajare: 

• Punctajul obținut la formularul de candidatură 
• Punctajul obținut la scrisoarea de intenție 

 
Documentele necesare vor putea fi accesate pe site-ul și grupul școlii.  
 
Vă rugăm să consultați procedura de selecție și ghidul aplicantului pentru întocmirea 
dosarului de candidatură.  
 
 
 
 
 
Data, 
13.05.2021 
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