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atnesaaeme

Aprobat în C.A. din...

Nr....

Proiect de

mobiliti

cadrul programului Erasmus
contract:

2022-1-RO01-KA122-SCH-000075150

Procedura de

. Dispoziii

în
_colare (Aciunea KA1)
Nr. de
to
+cu titlul,, Eco steps Europe!'

în domeniul educaiei

selecie

a

participan ilor

la mobiliti

generale

în cadrul
la mobiliti
procedur stabile_te modalitatea de selecie a participanilor
to Europe!"(nr. de contract: 2022-1-RO01-KA122proiectului Erasmus + Actiunea KA1 Eco steps
"Nicolae Romanescu", în perioada oct. 01.10.2022SCH-000075150) implementat de Grdinia
Art.1. Prezenta

,,

01.03.martie 2024

Art.2. (1) ScOPUL procedurii este selectarea a 7 cadre didactice participante la trei cursuri de
formare în cadrul proiectului (7 cadre didactice, respectiv profesori pentru înv mântul
cele 3

mobiliti)

i

(2)Proiectul implic

a

2 cadre didactice

cu

prescolar în

statut de rezerv .

3 fluxuri de mobiliti:

Flux 1-Cursul ~Sustenability in education introducing green and eco-lifestyles"

Split Croatia-10-16.12.22,~ Ustanova za obrazovanje odraslih Maksima, Spilt, Croatia, la
care vor participa 2 cadre didactice de la grupele mici
Flux

2-

Cursul

Education for sustenaible development""

AINTEK

SYMVOULOi

EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA, la care vor
participa 2 cadre didactice de la grupele mari, 13-17.02.2023

1
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Flux 3
Cultivating

Art.3

Cursul FEnviromental Education

Futures

Portugal, Lisaboa, la care

Selectia participanilor

la

vor

Small Actions with Big Impacts". 20-24 03 23

participa 3 cadre didactice de la grupeie mijlocii

mobilitäi din cadrul proiectului

Contractul

nr.

se

realizeazä in conformitate

2022-1-RO01-KA122-SCH-000075

cu

150

si a aplicatiei aprobate (Anexa 1 la contract), precum i in conformitate cu prevederile prezente
proceduri aprobat

in data de 30 09 2022de Consiliul de Administratie al Grådinitei

cu P P

"Nicolae

Romanescu", Craiova

II.Organizarea i desfä_urarea procesului de selecie
Art 4 Selectia participantilor la mobiltati se realizeazá prin concurs de dosare pentru fiecare dintre
cele trei cursuri

Art 5 (1) Procesul de selectie se va desfá_ura in conformitate cu calendarul stabilit ( Anexa ! a
prezentei proceduri)
(2) in prima etapå a procesului de selectie vor fi parcur_i urmåtori pa_

elaborarea proceduri de selectie a participantior la mobilitát de câtre echpa de
management _i aprobarea acesteia in Consiliui de Adminstrate al g ådinitei,
prezentarea proceduri de selectie la hvelu gràdinete prin diverse cá (postári pe siteul

gràdinitei, prezentàri in Consihul Profesoral aviz erui din canceiarie),

constituirea echpei de seiecjie a particpangaor ia motiità, prin decize intern
expunerë anunt Sselectie cadie didactiCe

3) in a doua etapà

2

a

procesului de seiecye

vor f

parcury

urmátori

pa
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fiecarei

depunerea dosarelor de candidatur de ctre cadrele didactice candidate la secretarul
comisii de selecie, cu numr de înregistrare în
registrul proiectului;
evaluarea dosarelor depuse de ctre

evaluare

(Anexa

2

a

membrii comisiei de selectie, pe baza unei grile de

prezentei proceduri);

i n caz de punctaje egale, departajarea se va face pe baza puctajelor ob inute
care va

evalua

informaile despre Programul

Erasmus+ _i

despre proiectul

în

la un inteviu

derulare;

anuntarea _i afi_area rezultatelor seleciei;
(4) Un cadru didactic poate opta pentru un singur curs de formare, cu exceptia cazului in
exista candidat pentru

care nu

un curs

de formare.

(5) Conform formularului de aplicaie
participante la mobiliti

al proiectului, vor fi selectate 7 cadre didactice

_i 2 rezerve, în ordinea descresc toare

a punctajului obtinut pe fi_a de

evaluare.
6) Nu se admit contestatii
Art. 6.

(1) Componenta comisiei

de

selecie

a

candidaturilor este urmtoarea:

pre_edinte prof. Ciciu Maria Zoia - Inspector Scolar de specialitate pentru

Educatie Timpurie

dou cadre didactice de la Grdinita
un

cadru didactic de la

Farago"Craiova.
un reprezentant

al

prinilor,

cu P.P. "Nicolae Romanescu,, Craiova

înväämântul
pre_edinte

pre_colar

de la

al Comitetului de

(2) Unul dintre membri evaluatori îndepline_te i funcia

Grdinia

"Elena

prini

de secretar al comisiei de selecie

a

candidaturilor.

(3) Membrii comisiei de evaluare

vor

respecta urmtoarele

reguli:

responsabilitate _i obiectivitate în evaluarea dosarelor candidailor

în conformitate cu

criteriile de selectie stabilite;
transparenta procesului de selectie;

respectarea termenelor stabilite în calendarul de slectie;

pästrarea confidenialitäii
Art.7.

petoatá durata evalurii.

(1) Componenta comisiei de organizare
wsnanao

3

a

interviului,

in

caz

de

punctaje egale:

Type here]
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comisia de

cadre didactice, profesori
selecie

"Elena Farago" i

candidaturilor:

a
un

Dr. Dinnitiie Cierota, ur 22. Crniova, Dolj. (CP 200325

o

radinitaronaneseue yaluwo com

particip

care nu

un

profesor care pred

la

unitate

_colar

0251 533 828, 0351 805 092
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selecie i nu fac parte din
învämântul
pre_colar de la Grdinia

procesul

cadru didactic de la
în alt

O

INSTECTORATUI SCOIAR
JUDETEAN DOL

de

din Craiova.

(2) Unul dintre membrii evaluatori îndeplineste _i functia de secretar al comisiei de
interviu.
(3) Membri comisiei de interviu vor respecta urmtoarele
reguli:

responsabilitate _i obiectivitate în intervievarea candidailor în conformitate cu criteriile de
selectie stabilite;
respectarea termenelor stabilite în calendarul de selecie;

pstrarea

confidenialitäii

pe toat

Art.8. (1) Dosarul de candidatur

va

durata intervievrii.

conine urmätoarele documente

Opisul dosarului;
Cerere de înscriere (Anexa 3 a

prezentei proceduri);

Copie Bl/Ci;

Adeverin

din

care

s

titular/deta_at/suplinitor) al unitii
derulärii proiectului, respectiv

reias
noastre

vechimea în
_colare,

2022-2024);

cu

munc

.Scrisoare de intentie cu exprimarea
optiunii pentru cursul
participe candidatul i argumentarea necesitii de
formare;
CV

Fi_a

Europass însoit
de

evaluare

de

cu

justificative;

_i statutul (cadru didactic
în _coala noastr în anul

contract de munc

de formare la care

dore_te

s

copii ale documentelor justificative conform
criteriilor de selecie;

punctajul autoevalurii,

având anexate copii

xerox

dup documentele

Declaratie pe propria rspundere privind
disponibilitatea de cofinantare cu 20% a
proiectului, aprobarea raportului final _i virarea grantului
soldului de
(
prezentei procedurl);

alocat prin proiect
pân la încheierea
ctre ANPCDEFP Anexa 4 a

Acord

(Anexa

4

cu

5

a

privire

la

sarcinile

mobilitäilor

prezentei proceduri);

din cadrul

proiectului

GRADENTTA CU POCRAM PEUNGT
AKIKA RANENCA" CRAJONA

probitatr morai
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sCH-000075150) implementat de Grädinita cu P.P. "Nicolae Romanescu", in perioada oct.2022-

martie 2024 si vor fi arhivate conform reglementarilor europene privind implementarea proiectelor

IV. Anexe

Anexa 1-Calendarul procesului de selecie

a participanilor

Anexa 2- Grila de (auto)evaluare a participanilor

la mobiliti

la mobiliti

Anexa 3- Cerere de înscriere
Anexa 4- Declaraie

pe propria rspundere

Anexa 5-Acord cu privire la sarcinile mobilittilor din cadrul proiectului
Anexa 6- Profilul participantilor la mobiliti
Anexa 7- Declaratie prelucrare date personale

DIRECTOR,
Prof.Ocroteal

6
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ANEXA 1

Proiect de mobilitäi în domeniul educaiei _colare ( Actiunea KA1) în cadrul programului Erasmus+
cu titlul,, Eco steps to Europe!" Nr. de contract: 2022-1-RO01-KA122-sCH-000075150

Procedura de

selecie

a

participanilor

la

mobilitäi

Nr.crt. |Activiti

Termen

Etapa I

Elaborarea procedurii de selecie a participanilor
lasept.2022
mobiliti
de ctre echipa de management i aprobarea

acesteia în Consiliul de Administraie al _coli,
Prezentarea
diverse ci

procedurii de selecie la nivelul _colii prin 3 oct
(postare pe site-ul _colii, prezentri în

Consiliul Profesoral, avizierul din cancelarie)
Constituirea echipei de

3

mobiliti,

selecie

a

participanilor

la

prin decizie intern;

Expunere anunt selectie cadre didactice

4 oct

4 oct

Etapa II

Depunerea dosarelor de candidatur

de ctre

didactice candidate la secretariatul _colii
înregistrare în registrul proiectului.

Evaluarea dosarelor depuse de c tre

cu

cadrele

numr de

membrii comisiei

deselectie pe baza unei grile de evaluare;
Proba interviului pentru candidaii
cu punctaje
egale,
prob ce va evalua cuno_tintele de limba englez i
informatiile despre Programul Erasmus+ _i despre

7

10-13 oct
14-20 oct
| 21
|

oct

proiectul în derulare;
Afi_area rezultatelor finale ale selectiei participanilor;

8

71

22 oct
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ANEXA 2

Criterii de

selecie

a

cadrelor didactice

care vor

participa la mobilitile

Fi_a de (auto)evaluare

Nume....
Prenume...

Specializare....
Criteriul

Detalieri

Punct

a

maxi

Scrisoare de

intenie

-motivatia de a participa la proiect (10 puncte); -

justificarea nevoii de formare (7 puncte); -s aib
experient

în domeniul dezvoltarii i aplicrii

40

de

proiecte educationale (8 puncte); -disponibilitate de
a împrt_i
_i altora din cunostinele/abilitile
dobândite ( 7 puncte); -modalitjile de diseminare
propuse, modul în care vor fi utilizate rezultatele

participärii
Participare la
programe de

formare legate
de tematica

-participarea
5

la

proiect:

la

puncte)
workshopuri/ cursuri internationale (|

diseminare,follow-up, etc (8

puncte / curs); -participarea

la

simpozioane _i

20

publicarea de articole în tematica cursului ( 5 puncte
/ articol).

Cursului
Implicarea in

activitäi/proi
ecte în tematica

Cursului

Cunoa_terea

-realizarea de miniprograme in domeniul educatiei
pentru mediu (5 puncte); -rezulatate obinute la
diferite concursuri a prescolarilor cu temetica eco
(5

puncte);

limbii engleze

Participarea la programe de formare la nivel
international (limba engleza)/atestare nivel

Cuno_tinte de

10p/atestat sau curs program de formare acreditat IT

operare IT

Total

Semntura,

8

10

lingvistic

20

A1,A2

10

100

Puncta

Puncta

j
autoev comisie
aluare
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ANEXA 3

CERERE DE INSCRIERE in vederea seleciel
Prolectului european Erasmus+ KA1, Eco

pentru participarea la mobilitile

din cadrul

stepsto Europe" Nr. de contract 2022-1-RO01-KA122

SCH-000075150

Subsemnatul/a,
legitimat/à prin

Seria
Nr.
CNP
înscrierea la concursul pentru participarea la cursul de formare: ( se bifeaz

mi aproba i

v

rog s-

unul din cele

trei fluxuri)

1. Sustenability in educationi ntroducing green and eco-lifestyles"- Split Croatia-1016.12.22

Ustanova za obrazovanje odraslih Maksima, Spilt, Croatia, la care vor participa 2

cadre didactice de la grupele mici, 5 zile de curs
2Education for sustenaible development",

AINTEK

SYMVOULOI

EPICHEIRISEON

EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA, la care vor participa 2 cadre
didactice de la grupele mari, 13-17.02.2023, 5 zile de curs

3."Enviromental Education Small Actions with Big Impacts", 20-24.03.23
Cultivating
Portugal, Lisaboa, la care vor participa 3 cadre didactice de la grupele mijlocii, 5 zile de curs
-

Futures

Mentionez c

îndeplinesc condiiile

Romanescu, Craiova, pe funcia

de înscriere, fiind încadrat la Gradinita ~Nicolae

de

, i c am statut de

cadru didactic titular/suplinitor/deta_at.
Declar c

am

personal i

caracter

luat la
libera

cuno_tin
circulaie

de
a

prevederile legale în vigoare privind prelucrarea
_i de informaiile prevzute

acestor date precum

programului Erasmus+ 2022, _i în Apelul naional

(disponibile

pe site-ul

datelor

cu

în Ghidul

la propuneri pentru proiecte Erasmus+ 2022

https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura

), i de obligaia pe care
respecta contractul încheiat între mine i Gradinita Nicolae Romanescu
(ca parte a
contractului dintre Agenia Naional
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaiei i Formii
Profesionale i Gradinita Nicolae Romanescu).
o

am

de

a

M

angajez

s

respect cerinele _i termenele prevzute de implementarea
proiectului
Actiunea Cheie1,,Eco steps to Europe!l", s particip la activitile
revin i s
care
îmi
întocmesc toate documente solicitate de echipa de
proiect, så asigur diseminarea informatiilor
Erasmus+

dobândite din cursul de formare la

Subsemnatul/a, .
de candidatur

sunt

Data:

Nume:

Semntura.
9

complete

m

înscriu i
,
i corecte în fiecare detaliu.
care

sä

asigur sustenabilitatea proiectului.

declar c informail

furnizate în dosarul
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ANEXA 4

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE in vederea participrii la mobilitile
Proiectului european Erasmus + KA1, Eco steps to Europe!l" Nr. de contract: 2022-1-RO01-KA12
SCH-000075150

Subsemnatul/a,_
nscut/ä la data de
domiciliat/ä în_
SC.

în localitatea
nr.

str.

ap.

judeul,

posesor al B/CI, seria

eliberat de

bl.
nr.

la data de

CNP

declar pe propria

räspundere c sunt de acord s contribui cu 20% din grantul care îmi este alocat prin bugetul
aprobat, la cofinantarea proiectului Erasmus + KA1 cu titlul, Eco steps to Europe!", implementat de

Gradinita "Nicolae Romanescu", în perioada 01.09.2022-01.03.2024, pânäla finalizarea proiectului,

aprobarea raportului final _i plata soldului de ctre
Data:
Nume:

Semntura

10

ANPCDEFP.
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ANEXA 5

ACORD cu privire la mobilitile

din cadrul Proiectului european Erasmus+ cu titlul

Eco steps to Europe!" Nr. decontract: 2022-1-RO01-KA122-SCH-000075150

Subsemnatul/a,
legitimat/

prin

Seria, Nr.

CNP

in cazul in

care voi fi selectat/ä, îmi exprim acordul cu privire la: perioada, tipul _i continutul formii
modul de recunoa_tere a formrii
certificat Europass Mobility precum i

de specialitate, lingvistic,

la nivelul organizaiei:

adeverin

de participare,

disponibilitatea privind: - respectarea programului de pregätire

pedagogic

_i cultural,

care se va desfá_ura anterior perioadei de

mobilitate;
respectarea programului de lucru, în cadrul mobilitii,

precum _i a solicitrilor

echipei de

coordonare a proiectului;
elaborarea raportului individual în termen de 30 de zile de la revenirea din mobilitate,
conform formularului elaborat de ANPCDEFP;

-

implicarea

activ

în

activitile

sesiuni de formare, lectii deschise dac
diseminare si/sau 4 activiti

de diseminare

_i follow-up

a

mobilitii

(workshop-uri,

e cazul etc.), prezentarea unui plan cu minim 4 activitäi

de

care s asigure sustenabilitatea proiectului, in conformitate cu planul de

diseminare i de valorizare a experientei dobándite în cadrul proiectului

disponibilitatea de a lucra peste program in scopul participarii la activitatile proiectului;
disponibilitatea de a participa la asigurarea continuitatii de depunere de noi proiecte Erasmus+.
Data:

Nume:

11
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Semntura
ANEXA 6

PROFILUL PARTICIPANTILOR LA CURSURI DE FORMARE în cadrul proiectului

Erasmus+ KA1, Eco steps to Europe!"
Vor fi selectate 7 cadre didactice pentru participarea la cursuri _i 2 cadre didactice cu statut
de rezerv,

dup

cum urmeaz:

Cursul Sustenability in educationi ntroducing green and eco-lifestyles"- Split Croatia-

10-16.12.22,

Ustanova za obrazovanje odraslih Maksima, Spilt, Croatia, la care vor participa

2 cadre didactice de la grupele mici

Cursul "Enviromental Education Small Actions with Big Impacts", 20-24.03.23
Cultivating Futures Portugal, Lisaboa, la care vor participa 3 cadre didactice de la grupele

mijloci
Education

Cursul

for

sustenable

development"

AINTEK

SYMVOULOI
EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA, la care
vor participa 2 cadre didactice de la grupele mari, 13-17.02.2023
Participantii la mobiliti
trebuie s dein:
Titulatur la Gradinita Nicolae Romanescu Craiova

Competente TIC;
Nivel limb englez
Disponibilitate pentru pregätire lingvistic,

tematic
_i cultural
participarii la curs;
Interes pentru integrarea unor metode inovative de predare-invare

didactic;
Capacitate de relationare/comunicare interpersonal
Implicare în realizarea activitilor

în vederea
în activitatea

_i instituional;

i a produselor finale prevzute

în proiect;

Competente de diseminare la nivel institutional, local _i nationa;
Experient în derularea de proiecte educationale.
De asemenea, trebuie s î_i manifeste disponibilitatea de a lucra i în afara orelor de curs, de a
respecta termene-limit

i de a realiza materialele _i activitile

interes pentru formarea continu

publicarea de lucrri.

prin studii derulate constant pe toat

dovedeasc

durata carierei _i prin

Competentele de formator, metodist i experienta ca responsabil/membru în

comisii scolare reprezint

12

proiectului. Trebuie s

un plus pentru derularea activitäilor

proiectului
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