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                                        ANUNȚ SELECȚIE 

A CADRELOR DIDACTICE PENTRU PARTICIPAREA LA 
MOBILITĂȚILE/ IMPLEMENTAREA  PROIECTULUI ERASMUS+ 

Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH) Contract numărul 2022-1-
RO01-KA121-SCH-000063563 

Digital Powers for Nature-Connected Schools 

 

 

Selecţia va avea loc în perioada 19-30 septembrie 2022, vor fi selectate și câte două 

cadre didactice de rezervă pentru eventualitatea în care cadrele selectate nu vor putea 

participa la mobilități.  

Criterii de selecţie: 

● Cadru didactic titular al școlii M. C. Epureanu; 

● Interes legat de tematica proiectului și deschidere în vederea comunicării 

și stabilirii relațiilor de colaborare cu profesori din țări europene, implicarea 

în activitățile deja organizate pe perioada acreditării; 

● Experiență în derularea de proiecte europene, regionale, locale; 

● Disponibilitatea de a lucra suplimentar voluntar în vederea participării la 

activităţile locale din cadrul proiectului – 2 ore săptămânal ; 

● Motivaţia de a participa la un proiect european; 

● Competenţe digitale minime (calculator, internet, realizare materiale PPT 

etc); 

● Competenţe de limba engleză ( nivel mediu, certificatele sunt un plus); 

● Competenţe de comunicare, negociere, muncă în echipă demonstrate cu 

certificate de participare la activități școlare și extra-școlare. 

Participanți eligibili sunt cadre didactice încadrate la Șc. Gimn. M. C Epureanu 

în anul școlar 2022-2023, care îndeplinesc criteriile mai sus menționate, 

prioritate având cadrele didactice care nu au participat încă la mobilități 

Erasmus+ și s-au implicat activ în proiect în primul an de acreditare. 

Selecţia cadrelor didactice va consta în evaluarea dosarelor de candidatură și 

susținerea unui interviu, cu verificarea nivelului de comunicare în limba engleză printr-

un test grilă. Dosarele cu număr de înregistrare se vor depune la secretariatul școlii şi 

vor conţine: 

1.Cerere de înscriere cu documentele anexate 

2. Curriculum vitae 

3. Scrisoare de motivatie ( exprimarea și motivarea dorinței de participare la proiect) 
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   5. Declarația de acceptare a participării la procesul de selecție 

   6. Portofoliu de proiecte/ activități voluntariat/ implicare activități extra-

școlare/parteneriate încheiate cu instituții diverse 

    7. Opis cu documentele conținute în dosar 

Procesul de selecţie se va derula conform calendarului: 

14-16 septembrie 2022 – anunţarea şi afişarea criteriilor de selecție  la afișier 

în cancelarie, la intrarea în școală și pe web-site-urile școlii și proiectului, pagina 

de Facebook etc.  

19-26 septembrie 2022, ora 16.00, depunerea dosarelor de candidatură la 

secretariat, cu nr. de înregistrare 

27-29 septembrie 2022 – evaluarea dosarelor de candidatură și interviul cu 

participanții la selecție, interviul având loc în școală 

30 septembrie 2022 între orele (8.00-12.00)– anunţarea rezultatelor (lista celor 

selectați și lista cu cadrele didactice de rezervă). 

3-4 octombrie- contestații 

Selecția se va face prin majoritatea simplă a membrilor comisiei de    selecție, privind 

aprobarea sau respingerea dosarului. Rezultatele pot fi contestate în termen de două 

zile lucrătoare după afișare. 

Rezultatele vor fi afișate în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu precizarea 

locului ocupat în echipa de implementare/ mobilității la care cadrul didactic va 

participa. Lista cadrelor didactice selectate va fi aprobată în CA. 

Echipa de implementare a proiectului – anul II de acreditare- va fi numită prin decizie 

internă a directorului.  

În urma selecției, profesorii care vor fi implicați și cei de rezervă vor participa 

împreună la programul de pregătire generală, pregătire lingvistică, respectiv pregătire 

pedagogică și culturală prevăzute în proiect în mod obligatoriu. 

În cazul în care un cadru didactic nu este în posibilitatea de a participa activ la 

implementarea proiectului, locul său este considerat vacant și va fi ocupat de 

următorul cadru didactic aflat pe lista de rezervă.  

 

 Director, Coordonator, 

Prof. Ferlovici Gabriela prof. Toporaș Paula 
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Anexa 1 

 

Diagrama Gantt a activităților din procedura de selecție 

 

 

 

SCHEMA GANTT PROIECT DE MOBILITATE ERASMUS+ ANUL II ACREDITARE 

Diagrama Gantt a activităților cuprinse în procedura de selecție a cadrelor 

didactice din echipa de proiect participante la mobilități în anul școlar 2022-2023 

 Data de început: 14.09.2022 

 Săptămâna 1 

Septembrie 

Săptămâna 2 

Septembrie 

Săptămâna 3 

Septembrie 

Săptămâna 4 

Octombrie 

Atribuții 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3        4 5  

Director Dispoziție 

internă- 

comisia de 

selecție 

  Decizie numire a 

membrilor echipei 

de proiect/ 

mobilitate 

Cadre didactice 

care doresc să 

participe la 

mobilități 

 Depunerea dosarelor 

de candidatură cu nr. 

de inregistrare la 

secretariat 

Interviu Contestații 

Comisia de 

selecție 

Afișarea 

procedurii, a 

anunțului de 

selecție 

 Evaluarea dosarelor, 

interviu, afișarea 

rezultatelor 

Aprobarea listei 

finale și a listei cu 

rezervele in CA 

Afișarea 

rezultatelor finale 
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Anexa 2 

Tabel nominal cu cadrele didactice participante la procesul de selecție 

Anul II de Acreditare Erasmus+  

2022-2023 

 

Nr. crt.  Numele și prenumele 

candidatului 

Nr. pagini dosar Semnătura 
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Anexa 3 

Fișa de evaluare a candidatului la selecție 

Anul II Acreditare Erasmus+ 

 

Numele și prenumele   .................................................... 

Validat de comisia de selecție......... 

 

Nr. 

crt.  

Criterii de selecție Punctaj 

maxim 

Autoevaluare Punctaj acordat 

de comisia de 

selecție 

I. I.1.Pregătire profesională 

a) Formarea inițială : 

-studii superioare de lungă durată 

-studii superioare de scurtă durată 

-studii medii 

b) Formarea continuă: 

-gradul didactic I/ doctorat 

-gradul didactic II 

-definitivat 

 

 

5p 

 

5p 

 

  

I.2. Implicare în viața instituției- Responsabilități 

a) responsabil comisie/director/coordonator proiecte 

b) Inițierea și implementarea unor proiecte la nivel: 

-european 

-național 

-local/județean 

   10p 

 

 

    5p 

 

  

I.3. Implicare în activitățile proiectului Erasmus+ anul I de 

acreditare: 

a) activități de voluntariat- Grădina Pedagogică 

b) activități ținute cu ocazia vizitei partenerilor 

 

 

5p  

5p 

  

I.4.  Abilități/Competențe 

a) folosirea limbii engleze în contexte diverse – alte 

proiecte la care ați participat/ cursuri cu formatori străini  

b) Cunoașterea specificului programului Erasmus+, 

demonstrarea spiritului de echipă – recomandări de la 

colegi 

 

5p 

 

 

5p 

  

II. Interviu competențe lingvistice 25p   

III.  Scrisoare de motivație 10p   

IV.  Competențe digitale – exemple, dovezi prezentate 

comisiei 

10p   

V.  Prezentarea unui plan de diseminare pentru cursul de 

formare/ mobilitate 

Respectiv 

Prezentarea unui plan de lucru practic pentru funcția de 

membru în echipa de proiect – în funcție de tipul acesteia 

10 p   
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DECLARAȚIE DE ACCEPTARE A MODALITĂȚII DE SELECȚIE 

 

 

 

Pentru Proiectul european ERASMUS +, Digital Powers for Nature-Connected 

Schools, cererea de finațare nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000063563 

Subsemnatul/a ………      …………………, profesor titular la ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

‘MANOLACHE COSTACHE EPUREANU’’, specialitatea …………………….., declar 

că sunt de acord cu modalitatea de selecţie pentru constituirea echipei de 

implementare a proiectului Erasmus + , Digital Powers for Nature-connected 

Schools, nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000063563. 

Declar că am luat la cunoştinţă de prevederile legale în vigoare europene şi din 

România şi informaţiile prevăzute în Ghidul programului Erasmus +, versiunea valabilă 

pentru 2021, Apelul Naţional la propuneri de proiecte Erasmus + 2020 disponibil pe 

www.erasmusplus.ro şi de obligaţia pe care o am de a respecta contractul încheiat 

între mine şi SCOALA GIMNAZIALĂ ‘’MANOLACHE COSTACHE EPUREANU’’ (ca 

parte integrantă a contractului dintre Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare 

în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale( ANPCDEFP) şi SCOALA 

GIMNAZIALĂ MANOLACHE COSTACHE EPUREANU BÂRLAD) şi sunt de acord cu 

toate acestea.  

Subsemnatul/a , …………………………………………………………………………, 

îmi asum responsabilitatea pentru informaţiile furnizate în dosarul de candidatură.  

 

 

 

                 Data                                                                           Semnătura 
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ANGAJAMENT DE PARTICIPARE SI COFINANTARE  

 

 

 

In cadrul Proiectului european ERASMUS +  Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000063563, 

Digital Powers for Nature-Connected Schools, 

 

Subsemnatul/a …………………………………………………………………………, 

profesor titular la Școala Gimnazială ‘’Manolache Costache Epureanu’’, Bârlad, specialitatea 

……………………………………………., declar că, în cazul în care voi face parte din echipa 

de implementare în cadrul Proiectului coordonat de Școala Gimnazială ‘’Manolache Costache 

Epureanu’’, Bârlad Erasmus +, voi participa la toate activităţile organizate în cadrul proiectului, 

conform responsabilităţilor care îmi vor fi atribuite de către echipa de gestiune a proiectului. 

De asemenea , voi prezenta disponibilitate pentru eventuale supliniri ale colegilor mei implicaţi 

în mobilităţile acestui proiect , în afara propriilor mele ore de curs. Menţionez de asemenea 

că am luat la cunoştinţă faptul că, în conformitate cu contractul pe care îl voi semna cu scoala, 

voi primi înaintea mobilităţii la care voi participa un avans de 80% din grantul total acordat 

pentru efectuarea mobilităţii. Soldul de 20% îmi va fi rambursat după încheierea proiectului, 

cu condiţia îndeplinirii planului de diseminare şi valorizare a rezultatelor.  

 

 

 

 

Data                                                                                              Semnătura 
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CERERE DE ÎNSCRIERE  

Digital Powers for Nature-connected Schools 

Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000063563 

 

 

 

Subsemnatul/a ................................................................................., vă rog să-mi 

aprobaţi înscrierea la selecţia pentru constituirea echipei de implementare a 

proiectului  Erasmus + Digital Powers for Nature-Connected Schools, Nr. 2022-1-

RO01-KA121-SCH-000063563. 

Menţionez că îndeplinesc condiţiile de înscriere în cadrul Proiectului coordonat de 

Școala Gimnazială “Manolache Costache Epureanu”, Bârlad, fiind profesor titular cu 

norma de bază la Scoala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu”, specialitatea 

.............................................. 

Datele mele de contact sunt : telefon ............................................................, mail 

.......................................... 

Subsemnatul/a, ……………………………………………………………………, declar 

că informaţiile furnizate în dosarul de candidatură îmi aparțin, sunt complete şi corecte 

în fiecare detaliu .  

 

 

                       Data,                                                           Semnătura,  
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