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                                                                        ANUNT  DE SELECŢIE  
 

Pentru echipa de implementare a Proiectului Erasmus +  Ensemble  Pour une Europe 

Solidaire (E.P.E.S) – Nr. RO01-KA219-037316,  coordonat de Colegiul Naţional „Carol I”  din 

Craiova, aprobat la runda 29 martie 2017 .  

Selecţia profesorilor din echipa de implementare va avea loc în perioada 20 octombrie  2017- 

7 noiembrie 2017  

Criterii de selecţie :  

- Profesor titular, încadrat la Colegiul Naţional „Carol I”, Craiova 

- Competenţe în tematica proiectului  

- Implicarea activă în viaţa şcolii în perioada 1 septembrie 2016- 15 octombrie 2017  şi 

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

cadrul proiectului (diseminare, evaluare, activităţi cu elevii, elaborare ghiduri 

didactice, realizare produse finale)  

- Motivaţia de a participa la un proiect european 

- Competenţe digitale (calculator, internet, realizare materiale PPT etc) 

- Abilităţi de time management ( respectarea termenelor de realizare şi predare de 

materiale)  

- Competenţe de limba franceză şi/sau limba engleză (cel puţin nivel mediu, conform 

CV-ului format european)  

- Participări la activităţi legate de tematicile proiectului (incluziune socială, cetăţenie 

activă, diversitate, interculturalitate)  

- Competenţe de comunicare, gestionare a situaţiilor conflictuale, negociere, muncă în 

echipă, competenţe organizatorice .  

Selecţia va consta în evaluarea dosarelor de candidatură . Acestea se vor depune la 

secretariatul CN „Carol I”,  până la data de  1 noiembrie 2017 şi vor conţine :  

Documente obligatorii (lipsa lor va duce la eliminarea candidaturii) :  

Cerere de înscriere ( anexa 2 )   
Declaraţia de acceptare a modalităţii de selecţie  (anexa 4)  
Angajament de participare şi co-finanţare (anexa 5)   
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Curriculum vitae – format european , semnat si datat pe fiecare pagină 
Formular de candidatură conform fişei de evaluare, cu punctajul pentru autoevaluare, 
însoţită de copii xerox ale documentelor justificative (anexa 3)   
Scrisoare de intenţie, în care se vor menţiona : motivaţia de a participa la un proiect 
european, modalităţile de diseminare ; detalii despre modalităţile de utilizare a rezultatelor 
obţinute în cadrul proiectului  ( diseminare şi valorizare)  
Prezentarea unui plan de diseminare care va cuprinde minim 4 activităţi de diseminare şi 4 
activităţi care să asigure sustenabilitatea proiectului   
 

       Rezultatele selecţiei vor fi afişate pe site-ul liceului şi la avizierul şcolii în data de 7 

noiembrie 2017  
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                                                        DESCRIEREA  PROIECTULUI  

 Erasmus +  Ensemble  Pour une Europe Solidaire (E.P.E.S) – Nr. RO01-KA219-037316,  

aprobat la runda 29 martie 2017 .   

Parteneriat strategic pentru susţinerea schimbului de practici în domeniul şcolar.  Acţiunea 

KA 2  2017-2019    

Colegiul Naţional Carol I, Craiova, România - coordonator  

Liceul Vytauto Didziojo, Klaipeda, Lituania –partener  

Liceul Acad. Lyudmil Stoyanov , Blagoevgrad, Bulgaria – partener  

 

Proiectul Ensemble Pour une Europe Solidaire are ca punct central coeziunea socială, 

propunând acţiuni concrete pentru promovarea solidarităţii, a valorilor etice şi democratice. 

Tematicile  proiectului : incluziune socială ; cetăţenie activă; comportament civic; diversitate  

Scopul proiectului : dezvoltarea competenţelor civice, sociale şi interculturale ale elevilor şi 

profesorilor participanţi, prin intermediul cooperării între şcoli europene, graţie promovării 

valorilor democratice, a incluziunii sociale, a cetăţeniei active şi a diversităţii.  

Obiective :  

Sensibilizarea pentru combaterea oricăror forme de discriminare;  

Schimbarea mentalităţilor şi a atitudinilor în vederea unei implicări active în viaţa comunităţii;  

Cultivarea toleranţei şi a înţelegerii reciproce prin promovarea diversităţii culturale şi 

lingvistice;  

Dezvoltarea abilităţilor lingvistice, practice, organizatorice, de comunicare şi colaborare în 

cadrul unei echipe;  

Dezvoltarea spiritului critic în privinţa mass-media, a Internetului şi a reţelelor de socializare, 

ca alternativă de manifestare împotriva formelor de discriminare, manipulare, îndoctrinare 

şi violenţă;   

Valorizarea abordărilor pedagogice inter şi transdisciplinare ( ştiinţe socio-umane, arte, 

literatură, limbi străine, tehnologii comunicaţionale);  

Dezvoltarea de abilităţi şi competenţe în rândul tinerilor din medii defavorizate;  
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Metodologie :  

Abordări variate : dezbateri, vizite tematice, acţiuni de voluntariat, interviuri, conferinţe, 

anchete sociale, lucrări practice şi artistice (obiecte tradiţionale, ateliere de gastronomie, 

arte plastice, dans, afişe, fotografii)   

Produse finale :  

Prezentări power-point, pagina web , galerii de fotografii, afişe, calendare ale evenimentelor 

internaţionale legate de tematica proiectului, mini-dicţionare, fişe pedagogice  

Expoziţii interactive  

Carte comune ( comportamente civice;  Internet şi Media responsabile; Cartă împotriva 

excluziunii)  

Teatru –forum ( instrument de intervenţie comunitară)  

Guid pedagogic „Migraţia”  

Curs opţional de Educaţie civică 

 

Mobilităţi în cadrul proiectului :  

-18 elevi si 7 profesori însoţitori vor participa la activităţi de învăţare/ mobilităţi in liceele 

partenere din Bulgaria si Lituania 

-3 reuniuni de organizare , în fiecare ţară participantă ( membri ai echipei de gestiune a 

proiectului).  
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DOSAR DE CANDIDATURA  

 

Dosarul de candidatură va cuprinde :  

Documente obligatorii ( lipsa lor va duce la eliminarea candidaturii) :  

Cerere de înscriere ( anexa 2 )   

Declaraţia de acceptare a modalităţii de selecţie  (anexa 4)  

Angajament de participare şi co-finanţare (anexa 5)  

  

Curriculum vitae – format european , semnat si datat pe fiecare pagină 

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

xerox ale documentelor justificative (anexa 3)   

Scrisoare de intenţie, în care se vor menţiona : motivaţia de a participa la un proiect european, 

modalităţile de diseminare ; detalii despre modalităţile de utilizare a rezultatelor obţinute în cadrul 

proiectului  ( diseminare şi valorizare)  

Prezentarea unui plan de diseminare care va cuprinde minim 4 activităţi de diseminare şi 4 activităţi care 

să asigure sustenabilitatea proiectului   

 

GRILA DE PUNCTAJ  

 

Criteriu            Punctaj  

Curriculum vitae – format european    0-30 p  

Formular de candidatură   0-40 p  

Scrisoare de intenţie   0-20 p  

Plan de diseminare    0-10 p  
 

Grilă de evaluare a CV-ului – format european 
 

Criteriu  Punctaj  

Experienţă profesională  0-5p 

Educaţie şi formare  0-7p 

Competenţe personale  0-18p  
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 ANEXA 1  
 

 

CALENDARUL SELECTIEI PARTICIPANTILOR – CADRE DIDACTICE  PENTRU PROIECTUL ERASMUS +  

ENSEMBLE POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE  E.P.E.S 
 

Procesul de selecţie se va derula conform graficului: 

 

 

              20 octombrie 2017  – anunţarea şi afişarea criteriilor  

              25 octombrie – 1 noiembrie  2017, ora 18.00,  depunerea dosarelor de candidatură la secretariat 

              2 – 3 noiembrie 2017  – evaluarea dosarelor de candidatură  

              3 noiembrie 2017  – afişarea şi anunţarea rezultatelor  

              6 noiembrie  2017 – depunerea contestaţiilor  

              7 noiembrie 2017  – rezolvarea contestaţiilor şi anunţarea grupului ţintă selectat ( 7 cadre 

didactice)   
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ANEXA 2  

 

Inregistrat cu nr ……………/………………… 

                                                                          

                                                                      CERERE DE INSCRIERE  

 

      Proiect european ERASMUS + , Ensemble Pour une Europe Solidaire ( E.P.E.S) – RO01-KA219-037316 

 

 

Subsemnat ul/a …………………………………………………………………………………,  vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la 

selecţia pentru constituirea echipei de proiect Erasmus + , Ensemble Pour une Europe Solidaire ( E.P.E.S) – 

RO01-KA219-037316 

 

Menţionez că îndeplinesc condiţiile de înscriere în cadrul Proiectului coordonat de Colegiul Naţional „Carol 

I”,  fiind profesor titular cu norma de bază la Colegiul Naţional „Carol I”,  specialitatea 

……………………………………….  

 

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

 

Subsemnat ul/a , …………………………………………………………………………………, declar că informaţiile furnizate în 

dosarul de candidatură sunt complete şi corecte în fiecare detaliu .  

 

 

 

 

 

       Data                                                                                                             Semnătura                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Domnului Director al Colegiului Naţional Carol I, Craiova  
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 ANEXA  4  

 

                                               DECLARATIE DE ACCEPTARE A MODALITATII DE SELECTIE  

 

Pentru  

      Proiectul european ERASMUS + , Ensemble Pour une Europe Solidaire ( E.P.E.S) – RO01-KA219-037316 

 

 

Subsemnat ul/a ………………………………………………………………………………………, profesor titular la Colegiul 

Naţional „Carol I” , specialitatea ……………………………………………………………….., declar că sunt de acord cu 

modalitatea de selecţie pentru constituirea echipei de proiect în cadrul Proiectului coordonat de Colegiul 

Naţional „Carol I” din Craiova , Erasmus + , Ensemble Pour une Europe Solidaire ( E.P.E.S) – RO01-KA219-

037316. 

 

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 2017, Apelul Naţional la propuneri de 

proiecte Erasmus + 2017  disponibil pe www.erasmusplus.ro şi de obligaţia pe care o am de a respecta 

contractul încheiat între mine şi Colegiul Naţional „Carol I”, Craiova ( ca parte integrantă a contractului dintre 

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale ( ANPCDEFP) 

şi Colegiul Naţional „Carol I” ) şi sunt de acord cu toate acestea.   

 

Subsemnat ul/a , …………………………………………………………………………………, îmi asum responsabilitatea pentru 

informaţiile furnizate în dosarul de candidatură.  

 

 

 

 

 

           Data                                                                                                             Semnătura                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.erasmusplus.ro/
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ANEXA 5  

 

                                                      ANGAJAMENT DE PARTICIPARE  SI COFINANTARE  

 

In cadrul Proiectului  european ERASMUS + , Ensemble Pour une Europe Solidaire ( E.P.E.S) – RO01-

KA219-037316 

 

 

Subsemnat ul/a ………………………………………………………………………………………, profesor titular la Colegiul 

Naţional „Carol I” , specialitatea ……………………………………………………………….., declar că, în cazul în care voi face 

parte din echipa de proiect în cadrul Proiectului coordonat de Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova , 

Erasmus + , Ensemble Pour une Europe Solidaire ( E.P.E.S) – RO01-KA219-037316, 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 Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova, 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                                                                                                                                                      

 

                             

 

 

 

 
                                                                           

                                                                           

 

 

                                                                       
 


