
 

Anexa 1  

Procedura de selecţie a participanţilor la mobilitățile în cadrul proiectului nr. 

2021-1-RO01-KA122-SCH-000014346, cu titlul e-ACTs OF INCLUSION  

Proiect finanţat prin Programul Erasmus+  

Acţiunea cheie K1 – Proiecte de mobilitate  

Responsabili: Membrii comisiei de selecţie a participanţilor la mobilităţi  

Procedura:  

Pasul 1. Stabilirea prin decizie internă a comisiei de selecţie a participanţilor.  

Pasul 2. Elaborarea criteriilor de departajare a cadrelor didactice care vor participa la proiect. 

Procesul de selecţie trebuie să fie echitabil, transparent, coerent şi documentat iar profilul 

participanţilor trebuie să corespundă criteriilor de eligibilitate stabilite în aplicaţia de proiect şi 

ghidul Erasmus +.  

Pasul 3. Popularizarea şi apelul de selecţie organizat în termen util  

Pasul 4. Depunerea dosarului de candidatură  

Pasul 5. Selecţia candidaţilor (evaluare dosare) prin evaluarea şi stabilirea listelor de beneficiari, 

pentru fiecare activitate de mobilitate în parte, cu respectarea termenului stabilit în calendarul 

proiectului. În cazuri de forţă majoră, un beneficiar aflat în situaţia de a nu putea participa la 

activităţi, va fi înlocuit cu una dintre rezerve, în ordinea de pe listă.  

Pasul 6. Afişarea rezultatelor  

Pasul 7. Încheierea unui contractului tripartit de formare (anexa IV) şi a contractului financiar cu 

profesorii selectaţi să participe la mobilităţile proiectului.  

• Scopul procedurii: 

 Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a persoanelor aparţinând grupului ţintă în 

cadrul proiectului  nr. 2021-1-RO01-KA122-SCH-000014346, cu titlul e-ACTs OF 

INCLUSION. 

 Vor fi selectaţi:  

• profesori care vor participa activ la programul de mobilitate pentru formare profesională în:  

-Slovenia, în perioada 21-27.08.2022 

-Cehia, în perioada 31.10-04. 11. 2022 

 



 •Descrierea procedurii:  

Concursul de selecţie se organizează în conformitate cu prevederile:  

- Contractului de finanţare, încheiat între Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani, în calitate de 

beneficiar şi coordonator al proiectului;  

-Reguli financiare şi contractuale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare 

în Domeniul Educaţiei si Formării Profesionale şi Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani în calitate de 

beneficiar şi coordonator al proiectului. Prin respectarea procedurii de selecţie, vor fi 

selectaţi:    

• 4 profesori pentru cele 2 cursuri  + 2 rezerve, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut (2 profesori 

CRS Cehia, 2 profesori CRS Slovenia) 

• Criterii de selecţie ale candidaţilor:  

- Profesori  ai Școlii Gimnaziale Nr. 7 Botoșani 

-Cadre didactice care lucrează cu elevi cu nevoi speciale, interesate de educație incluzivă; 

-Competențe de lucru cu calculatorul și mijloacele digitale și de utilizare a internetului, atestate Microsoft; 

- Competențe de comunicare în limba engleză, minim nivel B1;  

-Interes pentru aspectele teoretice/practice ale activităților incluzive, învățarea afară si utilizarea TIC, si de 

aplicarea non-formalului în clase eterogene; 

-Motivație pentru dezvoltarea abilităților de învățare prin joc/abilități TIC, pentru a crește implicarea tuturor 

elevilor și susținerea in activitățile online/față în față, în vederea integrării; 

- Interes pentru integrarea unor metode inovative de predare-învățare în activitatea didactică;  

- Disponibilitate pentru pregătire lingvistică, tematică și culturală în vederea participării la curs;  

- Capacitate de relaționare/comunicare interpersonală și instituțională;  

- Implicare în realizarea activităților și a produselor finale prevăzute în proiect;  

- Competenţe de diseminare la nivel instituţional, local, naţional şi internațional 

-.Experiența în domeniul proiectelor europene (participanţi la elaborarea şi implementarea de proiecte 

europene sau beneficiari ai programelor de formare continuă LLP şi/sau Erasmus+ (certificat Europass 

Mobility) constituie un avantaj. 

 

 • Obligațiile participanților la cursuri:  

- Informare cu privire la țara gazdă (cultură, tradiții, informații geografice);  

- Activități de pregătire de specialitate: studierea tematicii cursului, documentare, exerciții, comunicare cu 

formatorii - în funcție de cerințe, timp de 15-30 de zile înainte de curs;  



- Participarea la toate activitățile cursului și completarea chestionarelor de evaluare a activităților;  

- Prezentarea aspectelor esențiale ale cursului în cadrul Consiliului profesoral, prin elaborarea de pliante, 

prezentare în PowerPoint, etc.;  

- Prezentarea cursului în cadrul activității cercului metodic zonal/județean;  

-Valorificarea competențelor transversale dobândite, prin introducerea în practica educațională a 

instrumentelor TIC (blog, infografice, webdesign ), a metodelor și tehnicilor inovative deprinse la cursuri 

(clasa inversată, lecții în aer liber, gamificarea) 

-Îmbogățirea ofertei curriculare a școlii cu opționale atrăgătoare și motivante pentru elevi; 

-Organizarea de activități non-formale, cercuri tematice care au ca scop promovarea egalității de șanse și 

integrarea tuturor elevilor; 

-Crearea de tutoriale/lecții demonstrative pentru biblioteca virtuală a școlii; 

- Completarea raportului pe platforma Mobility Tool după finalizarea cursului.  

 

Conţinutul dosarului de candidatură:  

- Cerere-tip de înscriere la concursul de selecție (Anexa 1.1); 

- C.V. Europass și declarație pe propria răspundere cu privire la veridicitatea datelor din C.V.; 

 - Scrisoarea de intenţie în care îşi vor exprima motivaţia participării la acest proiect, din care să reiasă şi 

disponibilitatea de a contribui la pregătirea altor colegi prin diferite activităţi de formare; 

 - Copie după certificate formare;  

- Document care să ateste cunoașterea limbii engleze pentru nivel B1 (minim) ;  

- Certificate care să ateste implicarea/coordonarea în/de proiecte şcolare la nivel naţional sau european. 

 

Dosarului de candidatură, care va cuprinde documentele menţionate mai sus, va fi transmis scanat pe 

email ul  Școlii Gimnaziale Nr.7, sc7botosani@gmail.com,  în termenul stabilit. 

Notă: În lipsa unui certificat de competenţe lingvistice de bază în utilizarea limbii engleze, candidații vor 

susține în prezența comisiei, un test online pe site-ul http://www.examenglish.com . 

 La finalul testului, se va afișa nivelul candidatului, conform Cadrului European Comun de Referință pentru 

Limbi Străine    

Etapele și calendarul selecției: 

CRS-05- Inclusive Education, Praga, Cehia, 25. 07.2022 - 29. 07.2022 

 

02.08.2022 Publicarea apelului de candidatură 

mailto:sc7botosani@gmail.com
mailto:sc7botosani@gmail.com


03.-04.08,2022, ora 14:00 Depunera dosarelor de candidatură  

05.08.2022 Evaluarea dosarelor de candidatură 

08.08.2022, ora 10:00 Afișarea rezultatelor 

09.08.2022, ora 12:00-13:00 Primirea contestațiilor 

10.08.2022, ore 13:00-16:00 Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale 

 

CRS-04 -From Distance to Blended: Learning Digital Competencies, Ljubljana, Slovenia, 

21.08.2022 – 27. 08.2022 

 

02.08.2022 Publicarea apelului de candidatură 

03.-04.08,2022, ora 14:00 Depunera dosarelor de candidatură  

05.08.2022 Evaluarea dosarelor de candidatură 

08.08.2022, ora 10:00 Afișarea rezultatelor 

09.08.2022, ora 12:00-13:00 Primirea contestațiilor 

10.08.2022, ore 13:00-16:00 Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale 

 

 

Cerinţe pentru participanţi (în timpul şi după finalizarea proiectului):  

- respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică şi culturală, care se 

va desfăşura anterior perioadei de mobilitate; 

- respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, precum şi a solicitărilor echipei de 

gestiune a proiectului; 

- elaborarea raportului individual în termen de 30 de zile de la revenirea din mobilitate, conform 

formularului elaborat de A.N.P.C.E.F.P.; 

- implicarea activă în activităţile de diseminare şi valorizare prevăzute în proiect în conformitate 

cu planului de diseminare şi valorizare a experienţei dobândite în cadrul proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 1.1  

 

   Cerere înscriere concurs selecţie      

Programul Erasmus + , proiectul K1 Staff Mobility nr. 2021-1-RO01-KA122-SCH-

000014346, cu titlul e-ACTs OF INCLUSION 

 

CRS-04 From Distance to Blended: Learning Digital Competencies, Ljubljana, Slovenia, 

21.08.2022 – 27. 08.2022 

 

 

Subsemnatul/a_________________________________, cadru didactic la Şcoala Gimnazială nr. 

7 Botoșani, specializarea____________________________, doresc să particip la concursul de 

selecţie în vederea participării la cursul de formare "From Distance to Blended: Learning Digital 

Competencies" în cadrul proiectului nr. 2021-1-RO01-KA122-SCH-000014346, cu titlul e-

ACTs OF INCLUSION 

 

Anexez în dosar următoarele documente organizate în ordinea criteriilor enumerate în fișa de 

evaluare:      

- Cerere-tip de înscriere la concursul de selecție; 

- C.V. Europass și declarație pe propria răspundere cu privire la veridicitatea datelor din C.V.; 

- Scrisoarea de intenţie; 

- Certificate care să ateste implicarea/coordonarea în/de proiecte şcolare la nivel naţional sau 

european. 

- Copie după certificate formare; 

- Documente care să ateste cunoașterea limbii engleze pentru nivel B1 (minim) SAU cerere de 

testare a nivelului de cunoaștere a limbii engleze; 

- Declarație de prelucrare a datelor personale;  

 

Data,            Semnătura,  

 

 

 



 

Anexa 1.1  

 

Cerere înscriere concurs selecţie  

 

Programul Erasmus + , proiectul K1 Staff Mobility nr. 2021-1-RO01-KA122-SCH-

000014346, cu titlul e-ACTs OF INCLUSION 

 

CRS-05 Inclusive Education, Praga, Cehia, 31.10.2022 - 04. 11.2022 

 

Subsemnatul/a_________________________________, cadru didactic la Şcoala Gimnazială nr. 

7 Botoșani, specializarea____________________________, doresc să particip la concursul de 

selecţie în vederea participării la cursul de formare " Inclusive Education " în cadrul proiectului 

nr. 2021-1-RO01-KA122-SCH-000014346, cu titlul e-ACTs OF INCLUSION 

 

Anexez în dosar următoarele documente organizate în ordinea criteriilor enumerate în fișa de 

evaluare:  

 

- Cerere-tip de înscriere la concursul de selecție; 

- C.V. Europass și declarație pe propria răspundere cu privire la veridicitatea datelor din C.V.; 

- Scrisoarea de intenţie; 

- Certificate care să ateste implicarea/coordonarea în/de proiecte şcolare la nivel naţional sau 

european. 

- Copie după certificate formare; 

- Documente care să ateste cunoașterea limbii engleze pentru nivel B1 (minim) SAU cerere de 

testare a nivelului de cunoaștere a limbii engleze; 

- Declarație de prelucrare a datelor personale;  

 

Data,            Semnătura, 

 

 



 

 

DECLARAŢIE PRELUCRARE DATE PERSONALE  

 

Subsemnatul/a (nume, prenume) ............................................................., domiciliat( ă) în 

localitatea ................................................, judeţul........................., strada .................................., 

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 Programului Erasmus+, proiectul K1 Staff Mobility nr. 2021-

1-RO01-KA122-SCH-000014346, cu titlul e-ACTs OF INCLUSION 

 

De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor fotografiilor în care 

figurez eu, fotografii care au fost realizate în cadrul proiectului nr. 2021-1-RO01-KA122-SCH-

000014346, cu titlul e-ACTs OF INCLUSION în activităţi de diseminare, produse finale, articole 

de presă, site-ul proiectului, albume de proiect, și alte activităţi aferente parteneriatului.  

 

Data: ______________________                                             Semnătura: ___________________  

 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agentia Nationala pentru Programe 

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

Implementare a Proiectelor Erasmus+), în scopul implementării activităţilor specifice proiectului 

nr. 2021-1-RO01-KA122-SCH-000014346, cu titlul e-ACTs OF INCLUSION. 

 

 

 

 

 

 


