
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI   

LICEUL „REGINA MARIA” DOROHOI 

DOROHOI, B-dul Victoriei, nr. 112                                

Tel/fax: 0231610180 

e-mail: reginadorohoi@yahoo.com 

Nr. 353/ 26.01.2022 
                                     

 

   
  

 

CRITERII DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE  
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Acreditarii Erasmus+, Anul I  
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Obiectiv: Perfecționarea profesională a personalului didactic de conducere și a șefilor de compartimente, în 

acord cu exigențele managementului modern 

 

Condiții de selecție pentru activitățile de formare – anul I: 

- să fie profesor titular la Liceul “Regina Maria” 

- să dețină atribuții de conducere, monitorizare și control la nivelul instituției/ departamentelor CA, 

CEAC, SCIM, Consilier educativ, responsabili de Arii curriculare, Contabilitate, Secretariat 

- să realizeze activități de evaluare, monitorizare și control în cadrul școlii 

- să manifeste dorință de implicare și de îmbunătățire a activității desfășurate în școală  

- să se angajeze că participă integral la toate etapele de formare 

- să manifeste dorință de lucru în echipă 

- să dovedească un nivel mediu (A2) de cunoaștere a limbii engleze  

- să se angajeze că promovează programul Erasmus+ 

 

În vederea atingerii obiectivului de formare, locurile vor fi distribuite astfel:  

- Director, director adjunct – 2 locuri 

- Contabilitate (management financiar) – 1 loc 

- Secretariat (management resurse umane) – 1 loc 

- Membri ai Consiliului de Administrație – 1 loc  

- Coordonatori ai Comisiilor Permanente: CEAC, SCIM, Comisia pentru Curriculum, Consilier 

educativ – 2 locuri 

- Responsabili Arii Curriculare – 3 locuri 



- Membri Comisii permanente cu rol de evaluare/monitorizare - rezerve 

 

Dosar de candidatură : 

 Cerere-tip de înscriere (Anexa 5)  

 Scrisoare de intenție cu argumentarea necesității de formare -10 puncte (5p - prezentarea 

nevoilor de formare,  5p - privind modul în care va integra competențele dobândite în 

managementul departamentului de care răspunde) 

 CV Europass (Anexa 6) însoțit de copii ale documentelor justificative conform criteriilor de 

selecție. 

 Acord privind utilizarea datelor și a imaginii personale (Anexa 7) 

 Declarație privind rambursarea contravalorii cheltuielilor în cazul renunțării fără motiv 

justificat la proiect. (Anexa 8) 

 Adeverință din care să reiasă statutul – cadru didactic titular, Aria curriculară, 

disciplina predată, responsabilitatea în cadrul comisiilor.  

 

Concurs de selecție : 

 încadrare în grupul țintă 

    evaluarea Scrisorii de motivație cu argumentarea necesității de formare -10 puncte (5p -  

prezentarea nevoilor de formare în domeniul managementului,  5p - privind modul în care va integra 

competențele dobândite în managementul departamentului de care răspunde) 

    evaluare CV -  

 implicare în activități de evaluare, monitorizare și control la nivelul școlii- 5 p (1p/activitate) 

 elaborare Proceduri la nivelul școlii 5 p (2,5 p./procedură) 
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