
ANUNȚ 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a consilierilor școlari participanți la 

cursurile de formare din cadrul proiectului Education 4 change, Nr. proiect: 2018-EY-PMIP-R-0012 

 

În urma aprobării finanţării proiectului de mobilitate pentru consilierii școlari din cadrul CJRAE 

Mureș Education 4 change, Nr. proiect: 2018-EY-PMIP-R-0012 

din cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România 

finanțat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021 

CJRAE MUREȘ va organiza concurs de selecţie pentru un număr de 7 participanţi, pentru 

participarea la curs de formare în Oslo, Norvegia și implementarea proiectului. 

Proiectul Education 4 change își propune să inoveze metodele şi tehnicile de lucru cu elevii de clasa a 

V-a,  pentru aria curriculară Consiliere şi Orientare. Această ţintă a fost fixată în urma constatării 

faptului că intrarea elevilor în clasa a V-a reprezintă un prag important pentru elevi, iar activitățile 

desfășurate de profesorii diriginți, în cadrul orelor de Consiliere si Orientare, le-ar putea oferi 

acestora sprijinul necesar în dezvoltarea lor emoționala și socială. În acest sens un aspect important al 

proiectului este nevoia de specializare a profesorilor diriginți  în ceea ce privește domeniul consilierii 

și orientării școlare în contextul supraîncărcării psihologilor școlari. 

Obiectivele specifice ale proiectului, în conformitate cu nevoile identificate, vizează: 

-Formarea unui grup de 7 profesori consilieri şcolari din cadrul CJRAE Mureş în vederea 

implementării metodelor de învăţare experienţială la elevii de clasa a V-a 

-Tranferul de bune practici în activităţile de Consiliere şi Orientare, abordarea cooperantă, 

multidisciplinară  

-Promovarea în rândul a cât mai multor cadre didactice a metodelor interactive, experienţiale. 

 Participanţii la mobilitate sunt specializaţi pe consiliere şi asistenţă psiho-educaţională, cu 

competenţe cheie şi responsabilităţi privind consilierea elevilor de gimnaziu. 

Principalele activitati de follow-up din cadrul proiectului: 

- Conferința Education 4 change  - Seminarul Education 4 change - vizează diseminarea 

informaţiilor, experienţelor către toţi profesorii consilieri şcolari angajaţi ai CJRAE Mureş.  

- Derularea activităților de Consiliere și Orientare în școlile gimnaziale din proiect.  

- Ghidul de bune practici Education 4 change - va propune un set de activităţi desfăşurate la orele de 

Consiliere şi Orientare.   

- Masa rotunda  Education 4 change: împărtăşirea experienţelor de lucru cu alti reprezentanti CJRAE 

din ţară 

- Workshop in cadrul Conferintei anuale CJRAE 

Criteriile de eligibilitate ale candidaților stabilite conform proiectului: 

- candidații sunt angajați pe post de profesor consilier școlar în cadrul CJRAE Mureș 

- candidații sunt angajaţi pe post de profesori consilieri şcolari în cabinete de asistenţă 

psihopedagogică,  care au în catedra de bază sau arondate gimnazii care cuprind clasele a V-a. 

- competențe de limba engleză de nivel mediu 

- competențe digitale de bază (utilizare PC, internet) 



 

Cursul de formare se derulează conform tabelului de mai jos: 

 

Activitatea de 

formare 

Furnizorul de 

formare 

Locul 

desfășurării/ 

perioada  

Nr. de 

mobilități 

Grup țintă Link 

 

The teacher is a 

change agent 

 

- curs structurat 

-job shadowing 

 

New School  

SoCentral 

Øvre 

Slottsgate 3, 

0157 Oslo 

Norway 

+47 418 55 

830 

Oslo, Norvegia 

/  

 

3-7 decembrie 

2018 

 

1 

4 

consilieri 

școlari din 

cadrul 

CJRAE 

MUREȘ 

https://ne

wschool.

me/course

s/ 

 

The teacher is a 

change agent 

 

- curs structurat 

-job shadowing 

 

New School  

SoCentral 

Øvre 

Slottsgate 3, 

0157 Oslo 

Norway 

+47 418 55 

830 

 

Oslo, Norvegia 

/  

 

11 - 15 

februarie 2019 

 

1 

 

3 

consilieri 

școlari din 

cadrul 

CJRAE 

MUREȘ 

 

https://ne

wschool.

me/course

s/ 

 

DERULAREA CONCURSULUI DE SELECȚIE: 

Procesul de selecţie se va derula conform graficului: 

16-20 august 2018, depunerea dosarelor de candidatură la secretariat, cu nr. de înregistrare; 

21 august -  evaluarea dosarelor, anunțarea participanților selectați, depunerea contestațiilor 



22 august - comunicarea listei finale de participanți pe site-ul cjraems.ro și pe mailul candidaților 

înscriși la selecție 

 

DETALII DESPRE CONCURS 

Pentru selecția participanților a fost numită Comisia de selecție a participanților numărul 

 58/13.08.2018 prin decizie internă.  

Comisia este formată din 3 membri: 

Andrecuț Cosmina - membru comisie formare profesională CJRAE Mureș 

Mihalte Simona - membru Psy Serenitas 

Pop Angela - membru consiliu de administrație CJRAE Mureș 

 

ANEXA 1- PROCEDURA DE SELECȚIE 

ANEXA 2- CRITERII DE SELECȚIE 

ANEXA 3- CERERE INSCRIERE LA CONCURSUL DE SELECTIE 

ANEXA 4- DECLARATIE ANGAJAMENT 

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ SOLICITAT VA CUPRINDE URMÃTOARELE DOCUMENTE  

(în această ordine): 

1.Cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la concursul de selecție (anexa 3) 

2.Copie xerox după cartea de identitate; 

3. Dovada de încadrare pe un post / cabinet şcolar a unei unităţi ce cuprinde şi clase de gimnaziu.  

 

4.Scrisoare de intenție care va cuprinde si detalierea unei activități din proiect specifice poziției 

pentru care se aplică dosarul de candidatură. 

 

5.CV în format european datat și semnat de către candidat;  

6.Declarație angajament (anexa 4) 

7. Documentele justificative aferente poziției pentru care se aplică dosarul de candidatură 



 

ANEXA 1 Concurs de selecție a beneficiarilor în cadrul proiectului de mobilitate Education 4 

change, Nr. proiect: 2018-EY-PMIP-R-0012 

 

Procedura de selecţie a cadrelor didactice participante la 

Proiectul Education 4 change, Nr. proiect: 2018-EY-PMIP-R-0012 

din cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România 

finanțat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021 

 

Scopul: 

Scopul acestei proceduri este selectarea obiectivă a cadrelor didactice din CJRAE Mureș care vor 

participa la mobilitățile proiectului Proiectul Education 4 change Nr. proiect: 2018-EY-PMIP-R-

0012 

 

Obiectul: 

Aceasta procedură se aplică tuturor consilierilor școlari din CJRAE Mureș care doresc să participe la 

proiect în urma înscrierii voluntare la procesul de selecție. 

Responsabili: Comisia de selecţie a participantilor la mobilitati. 

Nota: 

Conţinutul acestei proceduri va fi afişat pe site-ul www.cjraems.ro 

 

Procedura: 

Pasul 1. Stabilirea prin decizia conducerii CJRAE Mureș a comisiei de selecţie a participantilor, 

comisie alcatuită dintr-un membru al consiliului de administratie al CJRAE - Pop Angela, un membru 

al comisiei de formare continuă - Andrecuț Cosmina, un reprezentant al unui ONG partener - Mihalte 

Simona 

 

Pasul 2. Elaborarea criteriilor de departajare a consilierilor școlari care vor să participe la proiect. 

Pasul 3. Anunț concurs de selecție pe site-ul instituției www.cjraems.ro. Afişarea condiţiilor și a 

criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească potențialii beneficiari ai proiectului. 

http://www.cjraems.ro/
http://www.cjraems.ro/


Pasul 4. Apelul printr-un mail adresat tuturor consilierilor școlari din CJRAE Mureș. Se anunță și pe 

această cale concursul de selectie a consilierilor școlari care doresc să participe la mobilitate și să facă 

parte din echipa de implementare a proiectului Education 4 change. 

Pasul 5. Depunerea dosarului de candidatură, a unei cereri și scrisori de intenţie, însoţite de un C.V. 

și de documente justificative solicitate, la secretariat, în intervalul afișat (16 - 20 august 2018) 

Pasul 6. Selecția participanților (evaluarea dosarelor): 21 august 2018 

Pasul 7. Afişarea rezultatelor, depunerea contestațiilor: 21 august 2018 

Pasul 8. Afişarea listei finale a participanților selectați: 22 august 2018 

Pasul 9. Incheierea unui contract cu consilierii școlari selectati: 23 - 24 august 2018  

 

 

 

  

 

                                                                        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 3 Concurs de selecție a beneficiarilor în cadrul proiectului de mobilitate Education 4 

change, Nr. proiect: 2018-EY-PMIP-R-0012 

 

 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

 

 

 

 

Subsemnatul ......................................................................................................................... ..... 

CNP..............................................................domiciliat în.......................................str.................... 

bl.......sc.........ap..............tel.................................................email.................................................. 

angajat al CJRAE Mureș pe post de profesor consilier școlar solicit prin prezenta înscrierea la 

concursul de selecție în vederea participării de cursul de formare din cadrul proiectului Education 4 

change, Nr. proiect: 2018-EY-PMIP-R-0012, care se va desfășura în Oslo perioada:.......................... 

 

 

 

 

 

Data:                                                      Semnătura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEXA 4 Concurs de selecție a beneficiarilor în cadrul proiectului de mobilitate Education 4 

change, Nr. proiect: 2018-EY-PMIP-R-0012 

 



 

 

 

 

DECLARAȚIE ANGAJAMENT 

 

 

 

Subsemnatul ......................................................................................................................... ..... 

CNP..............................................................domiciliat în.......................................str.................... 

bl.......sc.........ap..............tel.................................................email.................................................. 

angajat al CJRAE Mureș pe post de profesor consilier școlar sunt de acord să particip ca parte din 

grupul țintă în implementarea proiectului Education 4 change, Nr. proiect: 2018-EY-PMIP-R-0012. 

 

Declar pe proprie răspundere că: 

- toate datele din dosarul de candidatură sunt reale și pot fi demonstrate cu acte originale; 

- sunt de acord cu procedura de selecție elaborată; 

- nu există niciun impediment pentru a participa la cursul de formare Teacher as a change agent și la 

activitățile de follow-up din cadrul proiectului Education 4 change 

- mă angajez să desfășor activitățile pre și post curs prevăzute; 

- mă angajez să particip la organizarea evenimentelor tematice din cadrul proiectului 

(diseminări) și implicit la desfășurarea acestora; 

- să contribui la realizarea documentelor suport necesare proiectului; 

- prin acțiunile mele, indiferent dacă voi fi sau nu voi fi selectat să particip la mobilitățile 

proiectului, nu voi aduce prejudicii, injurii sau defăimări programului și echipei 

Proiectului 

- neîndeplinirea responsabilităților specifice poziției pentru care este depus dosarul de candidatură 

poate aduce cu sine returnarea sumelor prevăzute/participant în cadrul proiectului. 

 

Data                                                     Semnătura 


