
Proiect finanțat prin Programul Erasmus+ 
Acțiunea cheie KA1
Domeniul – EDUCAȚIE ȘCOLARĂ
Numărul de identificare al contractului: 2021-RO01-KA120-SCH-000043882
Beneficiar: COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIRCEA SCARLAT”

Procedura de selecție a participanților la mobilitățile în cadrul proiectului
finanțat  de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, cu numărul de

referință 2021-RO01-KA120-SCH-000043882

I. Scopul procedurii 

Prezenta procedură descrie modul de selecţie a cadrelor didactice și a
elevilor participanți la mobilitățile în cadrul proiectului finanțat de Comisia
Europeană prin programul Erasmus+, cu numărul de referință
2021-RO01-KA120-SCH-000043882, al cărui beneficiar este Colegiul Național
Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria, în perioada 01.06.2022-31.08.2023.

II. Descrierea procedurii 

Selecția cadrelor didactice și ale elevilor se va organiza în conformitate cu
prevederile: 
- Contractului de finanțare 2021-RO01-KA120-SCH-000043882, încheiat între
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării
Profesionale și Colegiul Național Pedagogic ”Mircea Scarlat”, Alexandria, în calitate
de beneficiar al proiectului; 
- Aplicației proiectului depuse pentru finanțare la Agenția Națională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației Școlare, la 19 octombrie 2021.

Grupul țintă pentru care se organizează selecția este format din 15 cadre didactice și
35 de elevi care vor avea posibilitatea, în cadrul a 3/4 fluxuri, de a se forma și
perfecționa prin participarea la cursuri cu tematici care vizează realizarea obiectivelor
propuse în cadrul proiectului:

O1. Dezvoltarea competențelor digitale în contextul necesității integrării tehnologiei
în actul educațional;
O2. Îmbunătățirea actului didactic prin utilizarea de metode nonformale de
predare-învățare-evaluare;
O3. Îmbunătățirea metodelor de combatere a bullyingului și cyberbullyingului;
O4. Diversificarea  metodelor de combatere a absenteismului și a abandonului școlar.
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Profilul participanților:

Participanții la cursurile de formare profesională trebuie să dețină aptitudini de
comunicare și dorința de a lucra în echipă, motivare pentru dezvoltarea personală și a
instituției, competențe digitale și  lingvistice de nivel minim .

 

Pentru selecția celor 15 cadre didactice/ 35 elevi vor fi organizate 3 fluxuri/ 4
fluxuri,  a câte  5 cadre didactice și 2 rezerve pentru fiecare flux/ 8-9 elevi pe flux,
însoțiți de 2 cadre didactice. Vor fi selectate cadre didactice bine pregătite din punct
de vedere profesional, din randul celor care și-au exprimat nevoia de perfecționare
pentru dezvoltarea competenţelor digitale în scopul integrării în actul educațional și
pentru îmbunătățirea acestuia prin integrarea de metode nonformale de
predare-învățare-evaluare. Elevii selectați trebuie să aibă un nivel minim de
cunoștințe lingvistice/limba engleza și să fie motivati de dorinta de a cunoaste culturi
diferite.

II.1. Criterii de selecție:
❖ Pentru cadrele didactice:

● cunoștințe de limba engleză-  nivel A1; 
● competențe de lucru cu calculatorul și mijloacele digitale; 
● bune capacități de relaționare/comunicare interpersonală şi

instituțională;
● motivare pentru dezvoltare personală și a instituției;
● interes pentru implementarea unor metode noi, innovative în

activitățile extracurriculare; 
● competențe de diseminare la nivel instituțional, local, național

și internațional;
● înaltă ținută profesională și morală. 

❖ Pentru elevi

● cunoștințe de limba engleză-  minim nivel B1;
● competențe de lucru cu calculatorul și mijloacele digitale
● bune capacități de relaționare/comunicare interpersonală;
● motivare pentru dezvoltare personală
● experiență/participare/implicare în proiecte,concursuri,

activități extrașcolare
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II.2. Conținutul dosarului de candidatură: 

❖ Pentru cadrele didactice:

1. Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1;
2. CV Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, însoțit de documente care să

susțină cele specificate în CV, cu relevanță pentru proiect;
3. Scrisoare de intenție cu motivația dorinței de participare la mobilitate/ cursuri

de formare și modalitatea de transferare la clasă a competențelor dobândite;
4. Fișa de (auto)evaluare completată și semnată, conform modelului din

Anexa 2;
5. Acordul cu privire la desfășurarea mobilităților, completat și semnat, conform

modelului din Anexa 3 (doar pentru cadre didactice);
6. Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal -Anexa 4
7. Copie certificat de naștere(dacă este cazul), certificat de căsătorie (dacă este

cazul), carte de identitate.

❖ Pentru elevi:

1. Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la procedură;
2. CV Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, însoțit de documente care să

susțină cele specificate în CV, cu relevanță pentru proiect;
3. Scrisoare de intenție cu motivația dorinței de participare la mobilitate
4. certificat lingvistic(dacă există)
5. Adeverință/diplomă participare/certificat pentru participarea la activitățile

menționate
6. Fișa de (auto)evaluare completată și semnată, conform modelului din

Anexa 2;
7. Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal -Anexa 4

8. Acordul părinților/tutorilor legali pentru participare la mobilitate - în cazul
elevilor minori- Anexa 5

9. Copie certificat de naștere și carte de identitate;

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar în format electronic și
introduse în ordinea prezentată mai sus, într-un folder cu numele candidatului
pentru a fi trimise la adresa de email acreditarecnpms@colpedms.ro .
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II.3. Etapele selecției (cadre didactice și elevi): 

Activitatea
1. Afișarea procedurii de selecție pe grupul whatsapp/site-ul școlii/avizierul

uniății

2. Depunerea candidaturii la adresa acreditarecnpms@colpedms.ro

3. Evaluarea candidaturii
4. Afișarea rezultatelor evaluării
5. Înregistrarea eventualelor contestații la adresa

acreditarecnpms@colpedms.ro
6. Soluționarea eventualelor contestații
7. Interviul *
8. Afișarea rezultatelor finale- la avizierul unității  și pe site-ul școlii

* Doar pentru elevi

II.4. Probele concursului de selecție: 

Selecția va cuprinde două etape: evaluarea candidaturii și interviul* (doar
pentru elevi).
❖ Pentru cadrele didactice:

Grila de evaluare a documentelor din dosarul de selecție

Nr.
Crt.

Proba Punctaj

1. CV-Europass
● cunoștințe de bază de operare PC: Word,

Power Point, Excel, Internet;
● coordonarea de/ participarea la proiecte

educaționale;
● implementarea proiectelor educaționale;
● creșterea prestigiului școlii la nivel local,

național și european în diferite contexte
(participare în calitate de
organizator/evaluator la
olimpiade/concursuri/proiecte/alte activități
etc);

50 p
10  p

10  p

10  p

20 p
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2. Scrisoarea de intenție cu motivația dorinței de

participare la mobilitate/ cursuri de formare și
modalitatea de transferare la clasă a competențelor
dobândite

50 p

TOTAL 100 p

❖ Pentru elevi:
Grila de evaluare

Nr.
Crt.

Proba Punctaj

1. CV-Europass
● cunoștințe de bază de operare PC: Word,

Power Point, Excel, Internet;
● participarea la diverse proiecte

educaționale,concursuri, activități
extrascolare;

● creșterea prestigiului școlii la nivel
local, național și european în diferite
contexte (rezultate notabile la olimpiade,
concursuri etc);

● domiciliul în mediu rural/ familie
monoparentală/ cu părinți plecați în
străinătate la muncă/ cu CES

35 p
5 p

10 p

10 p

10 p

2. Scrisoarea de intenție cu motivația dorinței de
participare la mobilitate

30 p

3. Interviul 35 p
TOTAL 100 p

❖ III. Responsabilitățile cadrelor didactice pre și post- participare la
mobilitate:

● participarea la activitățile de pregătire lingvistică/digitală;
● fiecare participant va contribui individual sau în echipă la crearea unui

material prin care să fie promovate: țara noastră, regiunea în care lucrăm și
instituția, prezentând aspectele pozitive ale sistemului nostru educațional
(promovarea se poate face prin prezentări ppt sau folosind orice aplicație care
permite, mici articole reprezentative pentru țară: albume, magnet, pixuri
personalizate, căni personalizate etc);
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● participare la activități de informare cu privire la țara gazdă (suport informativ
cu privire la istoria, religia, cultura, civilizația și particularitățile fiecărei țări
participante);

● activități de pregătire de specialitate: studierea tematicii cursului, de
documente informative, tutoriale explicative, exerciții, comunicare cu
formatorii (în funcție de cerințe);

● cadrele didactice selectate au obligația de a participa integral la activitățile
cursului;

● diseminarea cursului se va face prezentând aspectele esențiale legate de
activitatea desfășurată în cadrul mobilității prin realizarea unei prezentări,
prin elaborarea materialelor de învățare/instrument de lucru/tutorial în vederea
postarii pe site și a prezentării ca exemplu de bună practică (3 materiale);

● elaborarea raportului- tip la finalizarea cursului  ;
● participantii vor iniția și dezvolta activități extrașcolare (concursuri, expoziții

tematice, mese rotunde), prin care să se încurajeze afirmarea elevilor cu o
stimă de sine scăzută, alături de cei cu un nivel mai înalt de cunoștințe;

● realizarea unei baze de date cu produsele create și analiza lor împreună cu
formatorii;

● fiecare cadru didactic implicat va realiza un raport periodic al demersurilor
realizate și se va asigura că elevii sunt implicați, de asemenea, în activități, în
conformitate cu preferințele, interesele și abilitățile lor, pe baza liberei
opțiuni.  

● vor promova 3 acțiuni prin care se vor dezvolta competențele social-civice,
spiritul de inițiativă și antreprenoriat în contexte educaționale nonformale noi

● vor organiza 3 activități metodice demonstrative, prin valorificarea
competențelor digitale și a celei de comunicare în limbi străine (crearea unor
jocuri educative, filme etc)

● vor realiza 2 workshop-uri/ schimburi de experiență cu școli care au beneficiat
de cursuri în cadrul Programului Erasmus+
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IV. Responsabilitățile elevi pre și post- participare la mobilitate:

● respectarea programului de pregătire lingvistică, pedagogică și culturală, care
se va desfășura anterior perioadei de mobilitate;

● respectarea programului de lucru, în cadrul mobilității, precum și a solicitărilor
echipei de gestiune a proiectului;

● elaborarea raportului individual în termen de 30 de zile de la revenirea din
mobilitate;

● implicarea activă în activitățile de diseminare și valorizare prevăzute în proiect
în conformitate cu planului de diseminare și valorizare din cadrul proiectului.
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Anexa nr. 1

Nr. .........din ........................... 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

Subsemnatul ..........………………………………, posesor al C.I. 
seria ..…nr………………. ..,CNP……………………………… cadru didactic titular
pe catedra de …………………/elev în clasa…………, la  Colegiului Național
Pedagogic ”Mircea Scarlat”, ALEXANDRIA, doresc să particip la Concursul de
selecție în vederea constituirii echipei participante la mobilități în cadrul proiectului
2021-RO01-KA120-SCH-000043882.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 
● CV Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, însoțit de documente care să

susțină cele specificate în CV
● Scrisoarea de intenție;
● Fișa de (auto)evaluare completată și semnată, conform modelului din Anexa 2;
● Acordul cu privire la desfășurarea mobilităților, completat și semnat, conform

modelului din Anexa 3
● Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal -Anexa 4
● Acordul părinților/tutorilor legali pentru participare la mobilitate - în cazul

elevilor minori- Anexa 5
● Copie certificat de naștere, carte de identitate și certificat de căsătorie (unde

este cazul);

Data ................................ Semnătura  ..........................
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Doamnei Director al Colegiului Național Pedagogic ”Mircea Scarlat”,
Alexandria

Anexa nr.2

Fișa de (auto)evaluare (elevi)

Grila de evaluare a documentelor din dosarul de selecție

Nr.
Crt.

Proba Punctaj Punctaj
auto
evaluare

Punctaj
acordat

1. CV-Europass 35 p

● cunoștințe de bază de operare PC:
Word, Power Point, Excel, Internet;

5 p

● participarea la diverse proiecte
educaționale;

10 p

● creșterea prestigiului școlii la nivel
local, național și european în diferite
contexte (rezultate notabile la
olimpiade, concursuri etc);

10 p

● domiciliul în mediu rural/ familie
monoparentală/ cu părinți plecați în
străinătate la muncă/ cu CES

10 p

2. Scrisoarea de intenție cu motivația dorinței
de participare la mobilitate

30 p

3. Interviu 35p
TOTAL 100 p
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Anexa nr.2

Fișa de (auto)evaluare (profesori)

Grila de evaluare

Nr.
crt.

Proba Punctaj Punctaj
auto
evaluare

Punctaj
acordat

1. CV-Europass 50 p

● cunoștințe de bază de operare
PC: Word, Power Point, Excel,
Internet;

10 p

● coordonarea de proiecte
educaționale;

10 p

● implementarea proiectelor
educaționale;

10 p

● creșterea prestigiului școlii la
nivel local, național și european
în diferite contexte (participare în
calitate de organizator/evaluator
la olimpiade/concursuri/
proiecte/alte activități etc);

20 p

2. Scrisoarea de intenție cu motivația
dorinței de participare la mobilitate

50 p

TOTAL 100 p
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Anexa nr. 3

ACORD
cu privire la mobilitățile din cadrul proiectului finanțat  de Comisia Europeană

prin programul Erasmus+, cu numărul de referință
2021-RO01-KA120-SCH-000043882

Subsemnatul/a, ………………………………………………………

legitimat/ă prin C.I. , Seria……. , Nr. …………., CNP…………………………..,

declar că în cazul în care voi fi selectat/ă, îmi exprim acordul cu privire la:

❖ perioada, tipul și conținutul formării

❖ modul de recunoaștere a formării la nivelul organizației: adeverință de

participare, certificat Europass Mobility

precum și disponibilitatea privind:

❖ respectarea programului de lucru în cadrul mobilității

❖ elaborarea raportului individual în termen de 30 de zile de la revenirea din

mobilitate și participarea la elaborarea raportului final, conform formularului

elaborat de ANPCDEFP

❖ implicarea în activitățile de diseminare și de follow-up a mobilității

(workshop-uri, sesiuni de formare, lecții deschise)

Semnătură
data…….
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Anexa nr. 4

Declarație de consimțământ

Subsemnatul/a, ………………………………………………………
legitimat/ă prin C.I. , Seria……. , Nr. …………., CNP…………………………..,

declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea

datelor mele personale în cadrul procedurii de selecție și recrutare în vederea

participării mele la proiectul finanțat de Comisia Europeană prin programul

Erasmus+, cu numărul de referință 2021-RO01-KA120-SCH-000043882, iar aceste

date corespund realității.

Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în

conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor

date, transpusă prin Legea 677/2001 privind protecția persoanelor la prelucrarea

datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date cu modificările și

completările ulterioare, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind

prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul

comunicațiilor electronice, transpuse prin Legea nr.506/2004.

Data

Semnătura
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Anexa nr. 5

ACORD DE PARTICIPARE

la mobilitățile din cadrul proiectului finanțat  de Comisia Europeană prin
programul Erasmus+, cu numărul de referință

2021-RO01-KA120-SCH-000043882

Subsemnatul/a, ………………………………………………………

legitimat/ă prin C.I. , Seria……. , Nr. …., CNP………………………….., domiciliat

în localitatea…………………………………, județul…………………………, în

calitate de părinte/tutore legal al elevului …………………din

clasa…………………………..a Colegiului Național Pedagogic „Mircea Scarlat”

Alexandria îmi exprim acordul ca elevul …………………………….să participe la

mobilitatea din cadrul proiectului Erasmus+, cu numărul de referință

2021-RO01-KA120-SCH-000043882, desfășurată în localitatea

…………………………………………, în perioada …………………….., sub

coordonarea cadrului didactic………………………………..

Data

Semnătura
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