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1299/06.06.2022 

       
 

Proiect finanțat prin programul ERASMUS + 

Numărul de identificare al contractului: 2021-1-RO01-KA121-SCH-000005057 

Beneficiar: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SMARANDA GHEORGHIU”,  TÂRGOVIȘTE 

 

  Aprobată în ședința CA din 06.06.2022 şi prezentată în CP din 03.06.2022 (transmisă 

electronic tuturor angajaților) 

 

ANEXA 1 – PROCEDURA DE SELECȚIE 

ANEXA 2 – CRITERII DE SELECȚIE 

ANEXA 3 - ACORD DE PARTICIPARE ÎN PROIECT 

ANEXA 4 - CERERE DE ÎNSCRIERE 

ANEXA 5 – CHESTIONARUL DE IENTIFICARE A NEVOILOR DE FORMARE 

 

 

ANEXA 1 – PROCEDURA DE SELECȚIE 

 

Procesul de selecție a cadrelor didactice participante la proiectul ERASMUS +  

2021-1-RO01-KA121-SCH-000005057 

 

Scopul procedurii: Scopul acestei proceduri este selectarea obiectivă a cadrelor didactice din 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SMARANDA GHEORGHIU”, TÂRGOVIȘTE, care vor 

participa la cursurile din cadrul proiectului Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121-SCH-

000005057. 

 

Obiectul: Această procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic de la 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SMARANDA GHEORGHIU”, TÂRGOVIȘTE, care doresc să 

participe la proiect în urma înscrierii voluntare la procesul de selecție. 

 

Notă: Conținutul acestei proceduri va fi afișat la avizier/ pe site ul școlii 

www.scoalasmarandagheorghiu.ro . 

 
 

1. Scopul procedurii 

 

Selectarea în vederea participării la mobilități în cadrul  

proiectului Erasmus+, 2021-1-RO01-KA121-SCH - 000005057 

 

 

2. Domeniul de aplicare 

 

Prezenta procedură se aplică cadrelor didactice cu contract de muncă pe perioada nedeterminată/ 

determinată, încheiat cu  Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu. 

 

3. Documente de referință aplicabile activității procedural 
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- Legea educației 

- ROI 

- ROF 

- Formularul de candidatură aprobat  

- Contract numărul –  2021-1-RO01-KA121-SCH - 000005057 

- Ordinul 5795/ 2022 privind stabilirea cadrului de implementare în învățământul preuniversitar a 

programului Erasmus+ a Corpului European de Solidaritate 

 

 

4. Definiții și prescurtări ale termenilor utilizați în procedura general 

 

4.1. Definiții 

 

Profesorii din învățământul preuniversitar pot participa în proiecte de mobilitate  pentru 

formare continua in domeniul educatiei scolare. 

Profesioniştii din domeniile educaţie, formare şi tineret care facilitează procesul de învăţare 

(profesori, formatori, lucrători de tineret, personal de conducere sau administiv etc) 

Mobilitate pentru dezvoltare personală, profesională şi socială prin dezvoltarea de competenţe 

(cunoştinţe, abilităţi, atitudini) într-un context internaţional precum şi recunoaşterea acestor 

competenţe 

 

4.2. Abrevieri 

 

ROF- Regulamentul de organizare si functionare 

ROI - Regulamentul de ordine interna 

ANPCDEFP - Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 
Profesionale. 

 

 

5. Descrierea procedurii 

 

Au fost selectate următoarele cursuri cu participarea profesorilor care predau discipline STEAM. 
 

1. STE[A]M in Classroom - Multiple Intelligences - Gamification - Microlearning - Flipping 

Classrooms – CLIL, 5 zile, 4-8.07.2022, în  Grecia-Voula, 1 profesor 
 

Cursul a apărut ca urmare a nevoii de a îmbunătăți rezultatele elevilor la disciplinele STEM în școală. 

Abordarea acestui capitol este complexă și începe prin cunoașterea a tot ceea ce ține de el. 

Cuprinde aspecte teoretice, exemple de bune practici, un plan de acțiune. Conținuturi:  
- Importanța educației STEAM  

- Strategii, instrumente și bune practici   

- Participarea la activități practice 
- Practici europene, politici instituționale, locale și regionale 

 

 
 

 

Selectarea participantilor va fi un proces corect și transparent și se va realiza pentru fiecare flux în 

parte. La selecție pot participa toți profesorii titulari ai școlii, indiferent de disciplina predată. Pentru 
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fiecare flux se va selecta și câte 1 persoană rezervă. Numai în situația în care nu vor participa 
profesorii titulari la selecție, vor putea participa și profesorii cu contract de muncă pe perioadă 

determinată, angajați ai Școlii Gimnaziale Smaranda Gheorghiu. 

 

In procesul de selectie se vor avea în vedere nevoile participantilor, raportate la fiecare curs in parte,si 
anume: 

- dezvoltarea abilitatilor de a crea lectii atractive; 

- adaptarea procesului didactic la particularitatile individuale ale elevilor 
- cresterea motivatiei de a lucra cu elevii cu rezultate slabe, cu motivatie scazuta de a invata, aflati in 

risc de abandon 

- dezvoltarea competentelor metodologice de a gestiona situatiile de criza generate de aparitia 
fenomenului de bullying, aparute la nivelul claselor de elevi 

- cresterea gradului de constientizare a participantilor referitor la dimensiunea europeana a educatiei; 

- dezvoltarea competentelor de a comunica in limba engleza 

 
Pasi in vederea selectiei participantilor: 

- Numirea comisiei de selectie, se va avea in vedere evitarea conflictului de interese, fiecare membru 

al comisiei va semna o declaratie in acest sens 
- Comisia de selectie va elabora anuntul privind selecția pentru  mobilitate 

- Anuntarea selectiei –in cadrul Consiliului profesoral, la avizier, pe site si pe pagina de facebook,  

- Depunerea dosarelor de candidatura 
- Verificarea dosarelor de candidatura depuse 

- Derularea interviurilor  

- Afisarea rezultatelor selectiei 

- Depunerea contestatilor 
- Afisarea rezultatelor finale 

 

 
Evaluarea candidatilor va fi realizata prin 2 probe: 

1. Evaluarea dosarului fiecarui candidat care va trebui sa contina urmatoarele documente: 

- CV in format european 

- scrisoarea de intentie  
Se va avea in vedere calitatea dosarului de candidatură, în special calitatea scrisorii de intenție din 

perspectiva motivării participării la cursul de formare 

 
2. Proba de comunicare în limba engleză - având în vedere ca limba de comunicare în cadrul 

proiectului este limba engleză, participanții trebuie să aibe cunostințe minim B1. 

 
CRITERII DE SELECŢIE 

• Profesor titular/ profesor încadrat pe perioadă determinată  la Școala Gimnazială Smaranda 

Gheorghiu, care predă discipline STE(A)M ; 

• Nevoia de formare în tematica proiectului; 
• Implicarea activă în viaţa şcolii în perioada 1 septembrie 2019- 1 iunie 2022 şi 

disponibilitatea de a lucra suplimentar în vederea participării la activităţile locale din cadrul 

proiectului (diseminare, evaluare, activităţi cu elevii, elaborare portofolii elevi din grupul țintă, 
realizare produse finale); 

• Motivaţia de a participa la un proiect European; 

• Competenţe digitale (calculator, internet, realizare prezentări, etc); 
• Abilităţi de time management (respectarea termenelor de realizare şi predare de materiale); 

• Competenţe de limba engleză (cel puţin nivel B1, conform CV-ului format european); 

• Competenţe de comunicare, gestionare a situaţiilor conflictuale, negociere, muncă în echipă, 

competenţe organizatorice. 
 

Criteriile  avute în vedere în procesul de selecție vor fi: nevoia, motivația, obiective clare 

pentru mobilitate, disponibilitatea de a împărtăși experiența la întoarcere. 
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Selecția se va realiza în condițiile respectării egalității de șanse. 

 

 

6. Responsabilități 

 

Directorul 

- numește comisia de selecție 
 

Coordonatorul de proiect 

- monitorizează procesul de selecție 
 

Comisia de selecție 

- realizează selecția conform procedurii cu respectarea legislației în vigoare, cu formularul de 
candidatură 

 

7. Formulare 

Candidaţii vor depune la secretariatul școlii un dosar, cu număr de înregistrare, care va cuprinde 

următoarele documente, în ordinea precizată mai jos:  

 

1. Cerere de înscriere tip (Anexa 1); 

2. Declarație de acceptare a modalitatii de selectie (Anexa 2); 

3. Angajament de participare și cofinanțare (Anexa 3); 

4. Declarație prelucrare date personale (Anexa 4); 

5. Curriculum Vitae Europass, datat și semnat pe fiecare pagină; 

6. Scrisoare de intenție/ motivație care să exprime motivaţia de a participa la un proiect 

european, precizarea clară a obiectivelor urmărite și a nevoilor de formare; 

7. Formular de candidatură conform fişei de evaluare, cu punctajul pentru autoevaluare, însoţită 

de copii xerox ale documentelor justificative (Anexa 5). 

 

ANEXA 1 

 

  

CERERE DE ÎNSCRIERE 

Proiect Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121-SCH - 000005057 

 

 

Subsemnatul/a   ………………………………………………………………,   vă   rog să îmi 

aprobaţi  înscrierea  la  selecţia  pentru  constituirea  echipei  de  proiect pentru Proiectul  

Erasmus+2021-1-RO01-KA121-SCH - 000005057. 

 

Menţionez  că  îndeplinesc  condiţiile  de  înscriere  în  cadrul  proiectului  coordonat  de  Școala 

Gimnazială Smaranda Gheorghiu, fiind profesor titular/ profesor angajat cu contract pe perioadă 

determinată la Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu, specialitatea 

………………………………………. . 

 

Datele  mele  de  contact  sunt:  telefon  ……………..…………………,  e – mail 

…….………………………… . 
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Subsemnatul/ a   ………………………………………………………………, declar că 

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

detaliu. 

 

Vă rog să – mi acceptaţi înscrierea la cursul de perfecționare continuă: 

 STE[A]M in Classroom - Multiple Intelligences - Gamification - Microlearning - Flipping 

Classrooms – CLIL, 5 zile, 4-8.07.2022, în  Grecia-Voula 

 

Notă: Pot apărea modificări în perioadele și locurile de desfășurare a cursurilor din cauza 

situațiilor neprevăzute provocate de pandemia de Covid – 19. 

 

 

  

Data, 

 

Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2 

 

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE A MODALITĂȚII DE SELECȚIE 

pentru Proiectul Erasmus+ STE[A]M in Classroom - Multiple Intelligences - Gamification - 

Microlearning - Flipping Classrooms – CLIL, 5 zile, 4-8.07.2022, în  Grecia-Voula 

 

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

profesor titular/ profesor itinerant și de sprijin la Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu, 

specialitatea ……………………............., declar că sunt de acord cu modalitatea de selecţie 

pentru constituirea echipei de proiect în cadrul Proiectului Erasmus+  

2021-1-RO01-KA121-SCH - 000005057-, coordonat de Școala Gimnazială Smaranda 

Gheorghiu. 

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 + 2021 disponibil pe www.erasmusplus.ro şi de 

obligaţia pe care o am de a respecta contractul încheiat între mine şi ȘCOALA GIMNAZIALĂ  

SMARANDA GHEORGHIU (ca parte integrantă a contractului dintre Agenţia Naţională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – ANPCDEFP – şi Școala 

Gimnazială Smaranda Gheorghiu) şi sunt de acord cu toate acestea.  

Subsemnatul/a, …………………………………………………………………………, îmi asum 

responsabilitatea pentru informaţiile furnizate în dosarul de candidatură.  
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Data, 

Semnătura, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3 

 

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE ȘI COFINANȚARE 

în cadrul Proiect Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121-SCH - 000005057 

 

 

Subsemnatul/a  ……………………………………………………, profesor titular/ profesor 

itinerant și de sprijin la Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu, declar că în cazul în care voi 

face parte din echipa de proiect a Proiectului Erasmus+2021-1-RO01-KA121-SCH - 000005057, 

coordonat de Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu, voi participa la toate activităţile organizate 

în cadrul proiectului, conform responsabilităţilor care îmi vor fi atribuite de către echipa de 

gestiune a proiectului. 

Mă angajez să respect cerințele și termenele prevăzute pentru implementarea proiectului, să 

întocmesc la timp toate documente solicitate de echipa de proiect, să asigur diseminarea 

informațiilor dobândite din cursul de formare la care mă înscriu și să asigur sustenabilitatea 

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 Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu, voi primi înaintea mobilităţii la care voi 

participa un avans de 80% din grantul total acordat pentru efectuarea mobilităţii. Voi acoperi 

restul de 20%, iar 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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ANEXA 4 

 

DECLARAŢIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

 

Subsemnatul/a ……….……………………………………………, posesor al CI seria ….., 

numărul …………, eliberată de ………....……..., la data de ………….., CNP 

……………................., 

îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către 

Ministerul Educaţiei, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările 

şi completările ulterioare, în cadrul Proiectului  Erasmus   

2021-1-RO01-KA121-SCH - 000005057 

 

De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor materialelor foto/ 

video în care figurez  și care sunt realizate în cadrul Proiectului  Erasmus+2021-1-RO01-KA121-

SCH - 000005057 -  în activităţi de curs, diseminare, produse finale, articole de presă, site – ul 

școlii www.scoalasmarandagheorghiu.ro și pagina de Facebook, albume de proiect și alte 

activităţi aferente parteneriatului.  

 

 

 

Data,                                                                           Semnătura, 
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agentia Națională pentru Programe 

Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de 

Implementare a Proiectelor Erasmus), în scopul implementării activităţilor specifice Proiectulului 

Erasmus+2021-1-RO01-KA121-SCH - 000005057 . 


