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ROMÂNIA 

                                  MINISTERUL   EDUCAȚIEI   

Liceul  ,,Demostene Botez” Trușești 

Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772 

Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929 

email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro 
Nr.                       din 

      
 
 
 

Apel pentru selectia echipei  de implemetare a 

 

proiectului  ERASMUS+, Actiunea Cheie1- Educatie Scolara (SCH) 

KA 121 
 
Scopul:  
Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a participanților aparţinând grupului ţintă 
(personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic) la mobilitățile din cadrul proiectului 
ERASMUS+ , cu numărul de referinţă: 2021-1-RO01-KA121-SCH-000007956 
 

Domeniul de aplicare: 

Procedura se aplica la  Liceul “Demostene Botez”, Trusesti 
 
Responsabili: 

1. Directorul  
-este reprezentantul legal in cadrul proiectului 

- monitorizeaza procesul de selectie a grupului tinta 
-numeste prin decizie echipa de proiect formata din profesorii scolii 

 
2. Responsabilul cu aplicarea procedurii, coordonatorul proiectului 
- monitorizeaza procesul de selectie a grupului tinta;  
- transmite directorului si consiliului profesoral rezultatele obtinute si modificarile ce pot 
intervene;  
- stabileste, alaturi de directorul scolii, atributii si responsabilitati pentru membrii echipei, 
conform planului de activitati al proiectului. 

 
Descrierea procedurii: 

 
1. Identificarea persoanelor care doresc să participe la mobilitățile proiectului  
2. Verificarea eligibilității persoanelor înscrise pentru participarea la mobilitățile din cadrul 
proiectului  
3. Aplicarea procedurii de selecție în cazul în care numărul de persoane ce își exprimă dorința de 
a participa la mobilități este mai mare decât numărul de persoane ce pot participa (conform 
aplicației de proiect)  
4. Aprobarea listei persoanelor eligibile în cadrul Consiliului de Administrație 
5. Emiterea deciziei privind participanții la mobilități. 
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       În urma aprobării finanţării proiectului  cu numărul de referinţă 2020-1-RO01-KA120-
SCH-000007956 în cadrul Programului ERASMUS+, proiecte de acreditare în domeniul 
educației şcolare - proiecte de mobilitati KA 121, în baza contractului de finanţare încheiat cu 
A.N.P.C.D.E.F.P., Liceul “Demostene Botez” Trusesti trebuie să realizeze în periaoda 

01.09.2021- 30.11.2022 activitati de mobilitate pentru 7+9 personal didactic, didactic auxiliar si 
nedidactic. 

 

          Aceasta procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic, didactic auxiliar si 
nedidactic de la Liceul “Demostene Botez” Trusesti  care doresc să participe la mobilitățile din 
cadrul proiectului, în urma înscrierii voluntare în procesul de selecție.  
 

Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului 

ţintă  în vederea participării la activitățile de formare din cadrul 

proiectului de mobilitate KA121, ERASMUS +  
 

Obiectivul general:  
       Scopul principal al proiectului constă în instruirea atât a personalului didactic cât si didactic 

auxiliar si nedidactic, prin participarea la cursuri de formare și workshopuri din cadrul 
mobilitatilor în vederea facilitarii  adaptarii programelor scolare pe arii curriculare la nevoile 

elevilor defavorizati, a dezvoltarii competentelor cheie din cadrul european si a integrarii 
resurselor IT în procesul de predare-învatare-evaluare , atât fizic  cât și on line. Participarea 

personalului didactic auxiliar și nedidactic, va facilita accesul acestora la programe ce vizeaza 
promovarea tolerantei fata de categoriile defavorizate și sprijin pentru integrarea acestora in 

comunitatea învățării, socializării, motivâdu-i să devină participanti activi la procesul 
educațional. 
 

DETALII DESPRE CONCURS: 
 
A. Pentru selectia participantilor este numita, prin decizie interna,  comisia de evaluare a 

candidaturilor si comisia de contestatii in vederea selectiei personalului didactic, didactic auxiliar 
si nedidactic care vor face parte din echipa de implementare in cadrul proiectului KA121 cu 
numarul de referinta:2021-1-RO01-KA121-SCH-000007956; 

B. Comisia de evaluare a candidaturilor si comisia de contestatii sunt numite prin 
decizia directorului Liceului “Demostene Botez” Trusesti. 
 
        Comisia de evaluare a candidaturilor are urmatoarele atributii: 
 
 Primeste si verifica dosarele candidatilor; 
 Verifica eligibilitatea acestora; 
 Stabileste criteriile de selectie, realizeaza selectia, ierahizeaza candidatii; 
 Intocmeste listele cu admisi si respinsi; 
 Comunica rezultatele candidatilor; 
 
      Comisia de rezolvare a contestatiilor: 
 
 Primeste si rezolva contestatiile; 
 Comunica rezultatele finale ale selectiei; 
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CALENDARUL SELECTIEI: 
 
Selectia se face conformă calendarului următor: 
 

Informarea cadrelor didactice si a personalului non didactic despre 
depunerea in aplicare a procedurii de selectie; 

13.01.2022 

Depunerea dosarelor de candidatura; 14-20.01.2022 
Verificarea dosarelor de candidatura; 21.01.2022 

Afisarea candidatilor in ordine descrescatoare a punctajelor de la 
autoevaluare; 

21.01.2022 

Centralizarea datelor,ierahizarea candidatilor; 21.01.2022 

Afisarea candidatilor in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute 
in urma evaluarii dosarelor; 

21.01.2022 

Depunerea conestatiilor; 21.01.2022 

Proba de interviu/ testare lingvistica; 25.01.2022 

Solutionarea contestatiilor; 25.01.2022 

Afisarea candidatilor admisi in urma procesului de selectie, care 
dobandesc statutul de participant la proiectul de mobilitate 
ERASMUS+ 

25.01.2022 

 
 
CRITERII DE ELIGIBILITATE PARTICIPARE PROIECT DE MOBILITATE: 
 

 personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic încadrat la Liceul “Demostene Botez” 
Trușești; 

 Competente în tematica proiectului; 
 Implicarea activă în viața școlii si disponibilitatea de a lucra suplimentar, in scopul 

participarii la activitatile locale ale proiectului (diseminare, evaluare, activitati cu elevii, 
workshopuri, etc); 

 Motivatia de a participa la un asemenea proiect; 
 Competente lingistice (competente de comunicare in limba engleza cel putin de nivel 

mediu); 
 Competente in comunicare, gestionarea situatiilor conflictuale, negociere, munca in echipa; 
 Competente digitale (calculator, internet, realizare materiale PPT, etc); 
 Persoana este de acord cu utilizarea datelor personale furnizate in cadrul activitatilor 

proictului- Anexa 3; 
 Persoana este de acord cu fotografierea,filmarea si procesarea fotografiilor si filmarilor 

pentru diseminarile si promovarea proiectului la nivel local, national - Anexa 4; 
 Persoana manifesta disponibilitatea de a participa la toate activitatile din proiect pentru care 

a fost selectat/ selectata - Anexa 5 
 posesor de Certificat verde COVID 
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Conţinutul dosarului de candidatură  

 

 

1. Cerere de înscriere adresată Comisiei de selecție (Anexa 1) 
2. Scrisoare de intentie; 
3. Cv Europass; 
4. Declaraţie de conformitate (Anexa 2); 

5. Declarație prelucrare date personale (Anexa 3); 
6. Fisa autoevaluare.(Anexa 4) 

 

       Dosarul de candidatură se depune la coordonatorul de proiect , prof. Ștențel Micaela,până pe 
data de 20.01.2022. ,ora 13.00.Selecția candidaților pentru participarea la proiectul  cu numărul 

de referinţă: Proiectului 2021-1-RO01-KA121-SCH-000007956 în cadrul Programului 
Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării se va realiza în urma 

punctajului obținut de aceștia după cum urmează: 
 

CV Europass 20p 

Scrisoare de intentie  30p 

Criteriul lingvistic 20p 

Fișa de evaluare si documente demonstrative 30 p  
 

 

Selecţia grupului tinta se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, 
dizabilităţi, categorie socială) si nediscriminarii. 
 

 

                                                                                                   Aprobat Director, 
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Anexa 1                                                             CERERE 
 

Către 
Comisia de selecție a participanților la mobilitățile proiectului  

2020-1-RO01-KA120-SCH-000007956 
 

Subsemnatul(a)(numele şi prenumele cu majuscule)________________________ 
___________________________________, avand functia de  ___________ la Liceul 
“Demostene Botez” Trusesti, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de selecţie din cadrul 

proiectul ERASMUS +, cu numărul de referinţă 2020-1-RO01-KA120-SCH-000007956  
Date personale 

CNP ___________________________________  
Domiciliu ______________________________________________________________ 

Telefon ___________________________, 
E-mail ________________________________________________, 

1. Nivelul de utilizare a limbii engleze:  
- scris: deloc acceptabil bine f. bine  
- vorbit: deloc acceptabil bine f. bine  
2. Nivelul de utilizare a mijloacelor TIC:  
Am calculator personal : da nu  
3. Sunt dispus să particip la activităţile, sedintele si workshop-urile organizate de scoala în 
vederea realizarii activităţilor și obiectivelor proiectului.  
 toate câteva doar la mobilităţi   

4. Voi participa la activităţile de diseminare a rezultatelor da nu 

5. Am luat la cunoştinţă de criteriile de selecţie   .    
6.Dacă voi renunţa la mobilitate din motive subiective, sunt de acord să suport integral 
cheltuielile efectuate cu participarea mea în cadrul proiectului; 

Da                Nu  

 

Data___________  
Semnătura  _________________________ 

 

Către Comisia de selecție a participanților la mobilitățile proiectului 
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Anexa 3 
 

 
 

 

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 proiectului Erasmus+ 2020-1-RO01-KA120-SCH-000007956.          De asemenea, îmi 

exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor  fotografiilor  în care figurez eu şi/sau 
membrii minori ai familiei, fotografii care au fost realizate în cadrul proiectului, în activităţi de 

diseminar, produse finale, articole de presă, site-ul proiectului, 
 

 

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 
“Social Inclusion By Volunter and Entrepreneur Activities “.Vă puteţi exercita drepturile de 
acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere 

scrisă, semnată şi datată, trimisă la MENCS -UIPFFS. 
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Anexa 2 

 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 

 

Subsemnatul/a ________________________________________________________, 
 

angajat la Liceul “Demostene Botez” Trusesti declar pe propria răspundere că:   

Toate datele din dosarul de candidatură sunt reale şi pot fi demonstrate cu acte originale  
 

Sunt de acord cu modalitatea de selecţie a echipei de proiect  
 

Sunt de acord cu procedura de selecţie elaborată  
 

Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu faptul că procedura de selecţie şi rezultatele acesteia 

nu sunt contestabile 
  

Am luat la cunoştinţă că este posibil ca fondurile aferente proiectului să nu acopere toate 

cheltuielile şi, fiecare dintre noi, vom suporta o parte din cheltuieli ca şi contribuţie personală  
  

Nu există niciun impediment pentru a face parte din echipă, a participa la activităţile şi 

mobilităţile proiectului în ţară și străinătate 
  

Prin acţiunile mele, indiferent dacă voi fi sau nu voi fi selectat(ă) în echipa de proiect şi 

indiferent dacă voi fi sau nu voi fi selectat(ă) să particip la mobilităţile proiectului, nu voi aduce 

prejudicii, injurii sau defăimări programului și coordonatorilor proiectului ERASMUS + 2020-

1-RO01-KA120-SCH-000007956 
 

Voi putea fi solicitat oricând ca fiind disponibil(ă) să particip la activităţile proiectului şi, dacă 

sunt anunţat(ă) cu cel puţin 7 zile înainte, mă oblig să particip activ la aceste activităţi. 

 

 

Data: _____________________  

                                                                                           Semnătura: 
 


