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PROCEDURA PRIVIND SELECTIA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A 
 

   proiectului ERASMUS+  2019-1-TR01-KA229-074488_4 

               “Clean and Green is Our Perfect Dream” 
  
 
 

Dispoziții generale 

 
1. Scopul 

Prezenta procedură stabileşte modalitatea de selecţie a participanţilor – cadre 
didactice şi elevi – in cadrul proiectului “Clean and Green is Our Perfect Dream”, 
programul Erasmus+, acţiunea-cheie 2 - KA229, cu numărul de referinţă 2019-1-
TR01-KA229-074488_4, finanţat de Uniunea Europeană prin ANPCDEFP. 

 
2. Domeniul de aplicare 

 
2.1 Procedura va fi aplicata pentru constituirea grupului tinta, in vederea 

implementarii proiectului “Clean and Green is Our Perfect Dream” in cadrul 

Colegiului National de Informatica "Matei Basarab" Rm. Valcea şi este dusă la 
îndeplinire de către  

2.2. Procedura va fi publicată pe site-ul şcolii si pe grupurile de lucru ale 
cadrelor didactice in data de 22.01.2020, va fi adusa la cunostinta elevilor care 

constituie grupul tinta de catre diriginti si in cadrul intalnirii de prezentare a 

proiectului din data de 16.01.2020, in Sala de festivitati, la ora19.00. 

 

3. Concursul de selecție se organizează în conformitate cu:  
3.1. Ghidul Programului Erasmus+ 2019; 
3.2 Apelul național Erasmus+ 2019; 

                  3.3. Aplicația proiectului depusa pentru finanțare la Agenția Națională 
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale; 

mailto:liceulmateibasarab@yahoo.com
https://www.erasmusplus.ro/docs-download/vrs/IDdoc/155
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                  3.4. Contractul de finanțare încheiat între Agenția Națională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Colegiul 
National de Informatica "Matei Basarab" Rm. Valcea, în calitate de beneficiar al 
proiectului; 
                  3.5. Legea educaţiei naţionale (nr. 1/2011) cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
4. Termeni utilizaţi 
 
(1)Echipa de implementare - cadrele didactice si elevii care vor asigura derularea în 
bune condiţii a tuturor activităţilor propuse în proiect; 
 
(2)Comisie de selecţie – comisie formată din 4 membri şi un preşedinte numiţi prin 
decizie la nivelul unităţii, care se ocupă de selecţia cadrelor didactice şi elevilor în 
vederea constituirii echipei de proiect . 
  
5. Descrierea procedurii 

 
Prezenta procedură este elaborată în baza formularului de aplicatie finantat 

pentru Proiectul Erasmus+ apobat de Agenţia Naţională turca, cu nr. de referinţă 
2019-1-TR01-KA229-074488_4, Turcia fiind ţara coordonatoare. Prezenta procedură 
stabilește modalitatea de selecție a grupului tinta al proiectului “Clean and Green is 
Our Perfect Dream” ce se va desfasura in scoala noastra in perioada  1.12.2019- 
30.11.2022. 

Rezultatul proiectului de parteneriat strategic în domeniul educație şcolară - 
proiecte de schimb interşcolar KA229 se regăseşte în centralizatorul pentru proiecte 
aprobate de ANPCDEFP, runda 23.03.2019. 

Procedura se adresează cadrelor didactice si elevilor de la Colegiul National de 
Informatica „Matei Basarab” Rm. Valcea. 
           Scopul procedurii, aprobată de Consiliul de Administrație al Colegiului National 
de Informatica „Matei Basarab” din Rm. Valcea, este acela de a face o selectie 
obiectivă, transparentă și nediscriminatorie a persoanelor aparținând grupului țintă 
în cadrul proiectului. 

In selectarea cadrele didactice care vor face parte din  echipa de 
implementare a proiectului,  se va ţine cont de:  

- motivaţia de participare la activitǎţile proiectului,  
 -disponibilitatea de lucru conform programului în cadrul proiectului, 
- puterea de decizie, 
-capacitatea organizatorică,  
-cunoaşterea programelor Erasmus,  
-abilitatea de realizare a  activitatilor proiectului, 
- capacitatea de lucru în echipă,  
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-cunoştinţele de operare IT,  
-cunoştinţele de limba engleză.  
-integrarea aptitudinilor nou-dobândite în activităţile de la clasă. 
 

6. În vederea selecției, vor fi parcurse următoarele etape: 
 

♣Diseminarea proiectului și a informațiilor referitoare la procesul de selecție; 
♣Inscrierea si depunerea dosarelor la secretariatul scolii –corp A; 

♣Evaluarea dosarelor candidaților; 
♣Anunțarea rezultatelor selecției; 
Etapele de selecție se organizează în conformitate cu calendarul stabilit. 

(Anexa 14 a prezentei proceduri); 
 

Dosarele de candidatură pentru profesori si elevi vor fi depuse la secretariatul 
Colegiului Naţional de Informatica „Matei Basarab”, corpul A , cu număr de 
înregistrare. 

Selecția membrilor din echipa de proiect( cadre didactice) se realizează prin 
concurs de dosare (100p maxim) depuse la secretariatul  scolii, corp A, la care se 
adauga: 

- interviul in limba engleza (30 p maxim) in cadrul caruia participantul trebuie 
sa prezinte aspecte legate de proiect si de motivatia sa, dar sa si propuna activitati 
legate de notiunile-cheie ale proiectului.(Detalii despre activitatile proiectului se 
gasesc in capitolul „Nota informativa”, din prezenta procedura); 

- proba la calculator( maxim 20 puncte) care consta in accesarea platformei 
eTwinning, redactarea unui text in Word si realizarea unui slide PPT. 

 

a). Condiţii de eligibilitate (cadre didactice): 

    -Participantul trebuie sa fie încadrat in calitate de cadru didactic titular sau 
detasat la Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea, au 
prioritate profesorii de la specialitatile Limba engleza, TIC, Geografie si cei din aria 
curriculara Stiinte.  

   - Scrisoare de intentie din care să reiasă motivația  de a participa la un 
asemenea proiect; 

    -Implicarea  activă în viața școlii în ultimii doi ani și disponibilitatea de a 
lucra peste program în scopul participării la activităţile locale ale parteneriatului; 

    -Participarea la activitati de protectie a mediului; 
   - A  obtinut  calificativul “Foarte bine” in ultimii trei ani; 
   -Competenţe de comunicare în limba engleză, nivel minim A2; 
   -Competențe în educație non-formală (cursuri, proiecte, diplome) 
b).Conţinutul dosarului de candidatură  (cadre didactice): 

 Conţinutul dosarului de candidatură – cadre didactice se regaseste in Anexa 1 
(cadre didactice) 
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c). Condiţii de eligibilitate(elevi) 
 
  -  Participantii trebuie sa fie elevi la Colegiul Național de Informatică 

“Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea si sa faca parte din grupul țintă specificat în 
proiect: elevi din clasele a VII-a,  a IX-a,  a X-a si a XI-a; 

  -In anul școlar 2018-2019 au obținut media anuală 10 la purtare iar 
mediile la Geografie, Informatica si Limba engleza vor fi luate in considerare in 
ordine descrescatoare ; 

  - Scrisoare de motivatie/intentie din care să reiasă motivația  de a 
participa la un asemenea proiect; 

  - Implicarea  activă în viața școlii și disponibilitatea de a lucra peste 
program în scopul participării la activităţile locale ale parteneriatului ; 

  - Participarea la activitati de protectie a mediului ;  
   - Media 10 (zece) la purtare; 
   - Competențe  de comunicare în limbi straine; 
   - Competențe digitale; 
   - Competențe în educație non-formală (cursuri, proiecte, diplome). 
 
d).Conţinutul dosarului de candidatură – elevi 

Conţinutul dosarului de candidatură – cadre didactice se regaseste in Anexa 1 (elevi) 
 
7. EVALUAREA ŞI SELECŢIA. 
 

Atribuții ale comisiei de selecție: 
•preluarea dosarelor de înscriere, verificarea îndeplinirii cerinţelor privind conţinutul 
dosarului de candidatură şi a criteriilor de eligibilitate; 
•completarea Fişei de evaluare/candidat, cordă punctajele în consens şi ierarhizarea 
candidaţilor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute; 
•întocmirea procesului verbal de selecție ; 
•centralizarea rezultatelor selecției; 
•afişarea rezultatelor selecţiei prin mijloacele de informare (site unitate scolara); 
•întocmirea raportului activităţii de selecţie. 
 
 Componența comisiei de evaluare este următoarea:  

-un președinte (coord.proiect ), trei-patru membri (directorul, 
coord.proiect/persoane nominalizate in formularul de scriere al proiectului , 
inspectorul de proiecte europene, profesori cu experiență în managementul 
proiectelor LLP, responsabil proiecte europene, propunătorul și autorul 
proiectului, profesori cu experiență în managementul proiectelor Erasmus+); 

-unul dintre membrii evaluatori îndeplinește și funcția de secretar al 
comisiei de evaluare. 
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 Membrii comisiei de evaluare vor fi propusi prin referat in sedinta C.A., 

numiti prin decizie la nivelul scolii si vor respecta următoarele reguli: 
-responsabilitate și obiectivitate în evaluarea dosarelor candidaților în 

conformitate cu criteriile de selecție stabilite; 
-transparența procesului de selecție; 
-respectarea termenelor stabilite. 

Eventualele contestaţii se depun in termen de 24 ore de la publicarea 
rezultatelor (10.02.2020, ora 12.00pe site-ul scolii)   

 În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea selecției, comisia de selecţie va 
întocmi un raport privind selecţia participanţilor. 

 Raportul trebuie să cuprindă: 
-data şi locul sesiunii de evaluare; 
-componenţa comisiei; 
-scurtă descriere a desfăşurării procesului de selecție; 
-lista cu rezultatele finale ale evaluării. 

Selecţia participanţilor va fi realizată de către Comisia de Selecţie numită prin 
Decizie Internă de către conducerea şcolii, astfel încât să fie evitat conflictul de 
interese. 

Orice modificare a componenţei grupului ţintă va fi anunţată echipei de 
management a proiectului! 

 
8. DISPOZIȚII FINALE 
 

Candidatii declarati admisi vor forma grupul tinta –echipa de implementare a 
proiectului ERASMUS+ KA229 “Clean and Green is Our Perfect Dream”, nr. de 
referinţă: 2019-1-TR01-KA229-074488_4, pentru care directorul va emite decizie. 

Formularele de înscriere şi dosarele candidaților, însoţite de toate 
documentele de evaluare elaborate de comisia de selecţie, semnate de toţi membrii, 
raportul comisiei, însoţit de listele finale, fac parte din documentaţia proiectului şi 
vor fi gestionate conform deciziei echipei de management de proiect şi arhivate 
conform prevederilor legale. 

 Dosarele de candidatură ale participanților, precum și documentele elaborate 
de comisia de evaluare pe parcursul procesului de selecție, fac parte din 
documentația parteneriatului “Clean and Green is Our Perfect Dream”, nr. de 
referinţă: 2019-1-TR01-KA229-074488_4. 

Vor fi selectaţi suplimentar 3 profesori si 4 elevi, în vederea completării 
grupului ţintă în cazul neparticipării celor selectaţi, pentru partici[area la mobilitati ; 

Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea 
descrescătoare a punctajelor obţinute, conform modalitatilor de evaluare stabilite. 
Nerespectarea prevederilor stabilite de către candidat atrage dupa sine pierderea 
locului. 
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 Toată documentaţia referitoare la procesul de selecţie se arhivează şi se 
păstrează în portofoliul proiectului timp de 5 ani, după încheierea proiectului - de 
exemplu: decizii interne referitoare la comisia de selectie, un document care 
menţionează criteriile de selecţie, dovezi ale faptului ca selecţia a fost transparentă 
şi anunţată public în timp util, alte documente specifice stabilite de beneficiar (de 
exemplu, copiile actelor de identitate ale participanţilor, documente doveditoare 
privind nivelul de studii/calificare etc.), documente privind motivaţia retragerii unor 
candidaţi aprobaţi - dacă este cazul (declaraţii de renunţare din partea persoanelor 
sau alte acte doveditoare).  
 Înlocuirea unei persoane retrase se va face respectând ordinea din lista 
de rezerve (ordinea este dată de punctajele obţinute la selecţie. 
 
    In continuare sunt atasate, atat Anexele precizate in prezenta 

metodologie, cat si “ Nota informativa” in care sunt prezentate finalitatile si 

activitatile proiectului. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

“Clean and Green is Our Perfect Dream” 
Nr. de referinţă: 2019-1-TR01-KA229-074488_4 

 

 

 

Anexa 14 

 

Procesul de selecție se va desfasura conform calendarului stabilit: 

Selecția membrilor din echipa de proiect( cadre didactice) se realizează prin concurs 
de dosare (100p maxim) la care se adauga: 

- interviul in limba engleza (30 p maxim) in cadrul caruia participantul trebuie sa 

prezinte aspecte legate de proiect si de motivatia sa, dar sa si propuna activitati legate de 

notiunile-cheie ale proiectului.(Detalii despre activitatile proiectului se gasesc in capitolul 

„Nota informativa”, din prezenta procedura); 

- proba la calculator( maxim 20 puncte) care consta in accesarea platformei 

eTwinning, redactarea unui text in Word si realizarea unui slide PPT. 

 
Etapa Termen 

Diseminarea proiectului și a 

informațiilor referitoare la 

procesul de selecție  

Decembrie- ianuarie  2020 

15 ianuarie 2020, ora 18.00-prezentarea proiectului in cadrul 

intalnirii Consiliului elevilor, si Asociatiei Impact; 

 22 ianuarie 2020 difuzarea informatiilor despre proiect si a 

procedurii de selectie  prin canalele Internet( site scoala, grupuri de 

lucru), prin intermediul dirigintilor. 

Depunerea dosarelor la 

secretariatul Colegiul Național de 

Informatică “Matei Basarab”, 

Râmnicu Vâlcea, corp A 

       23-29  ianuarie 2020- se depun dosarele la secretariatul din 

corpul A; 

Dosarul de candidatură va fi complet,  corect întocmit si depus la 
termen. 

Evaluarea dosarelor 

candidaților si interviu 

 In perioada 30 ianuarie-7 februarie 2020  se vor evalua dosarele  

si se vor sustine probele de interviu, in limba engleza si proba la 

calculator 

Anunțarea rezultatelor procesului 

de selecție  

12 februarie 2020 

 

 
                                              Coordonator de proiect,  

                                                                                   Prof. Neagoie Elena Manuela 
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(cadre didactice) Anexa 1 
 
 
 

Cerere de inscriere 

Subsemnatul/a ________________________________________________, născut/a la 
data de____________, în localitatea ____________, având domiciliul în 
_____________________, str. ____________________________, nr .______, judeţ/sector 
______________, posesor al B.I./C.I. seria nr.______, eliberat de ___________________,la 
data_____________, valabil pana la data de _________, 
CNP_____________________,tel______________E-mail_________________________, 
profesor la  specialitatea _____________________  la Colegiul Național de Informatica „Matei 
Basarab” – Rm. Valcea ,vă rog să-mi aprobați înscrierea la procesul de selecție pentru 
Proiectul de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul programului ERASMUS+ cu titlul 
“Clean and Green is Our Perfect Dream”, nr. de referinţă: 2019-1-TR01-KA229-074488_4. 

 
Prezentei cereri de înscriere anexez, in ordine,  următoarele documente: 
 

– Cererea de înscriere a candidatului;- Anexa 1 
– Scrisoare de motivaţie/intenţie ;  Anexa 2    
– Copie xerox carte de identitate; 
– Formularul de înregistrare a grupului ţintă; Anexa 4 
– Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului; Anexa 3 
–Acord privind utilizarea datelor personale; Anexa 9 
–Declaraţie de consimţământ; - Anexa 7  

–Chestionar pentru apartenenţa la echipa de proiect;-Anexa 8 
–Formular incadrare in grupul tinta;-Anexa 12 
–Chestionar de selectie pentru cadre didactice;-Anexa 10 
– Curriculum Vitae în format Europass(insotit de documentele justificative); 
– Declaraţie privind rambursarea contravalorii cheltuielilor în cazul renunţării fără motiv 
justificat la proiect;-Anexa 6 fara un motiv justificat/ de ordin medical 
– Acord voluntariat grup ţintă; Anexa 5 
–Declaraţie  timp disponibil;-Anexa11 
 
 
Data completării cererii:               Semnatura, 
                   ____________ _______________ 
 
 
 
 
Doamnei Director al Colegiului Național de Informatica „Matei Basarab”-Rm Valcea 
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( cadre didactice) Anexa 2 
                                         

 

SCRISOARE DE INTENȚIE 
 

 

Stimată doamnă/domn profesor...................................................................................., 
Adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la selectarea 

membrilor grupului ţintă al proiectului, având în vedere preocuparea mea pentru păstrarea unui mediu 
propice vieţii, doresc să fac parte din grupul ţintă. 

Consider că participarea în acest proiect îmi va permite pe viitor să:  
………..……...............................…………………..……………………………………………

…………………….....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.................................................................................. 

Sunt o persoană ...(daţi exemple de minimum trei calităţi care credeţi că vă recomandă 

pentru participarea în proiect): 

.........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................…………………………
……………………………………..........…….....................................…………………………………
……………………...................................................………………..........................................................
................................................................................. 

 

Motivele participării mele în proiect sunt următoarele (enumeraţi minimum trei motive): 

 

1. …………………………………………………………........................................…………... 
....................................................................................................................................................... 

2.……………………………………………………………..........................................……….. 
....................................................................................................................................................... 

3.…………………………………………………………………..........................................….. 
....................................................................................................................................................... 

 

Dacă veţi considera motivaţia şi calităţile mele corespunzătoare pentru participarea în cadrul 
grupului ţintă al proiectul dumneavoastră, vă rog să mă contactaţi pentru detalii la adresa de 
email:……………....................................., sau la telefon……….................……… 

 

Vă mulţumesc! 

 

 

 

Data:  ................                                                Nume şi prenume:.................................................................. 
                                                                  Semnătura 
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 (cadre didactice) Anexa12           FORMULAR incadrare in grupul tinta 

privind participarea la Parteneriatul strategic Erasmus+ 

“Clean and Green is Our Perfect Dream”, nr. de referinţă: 2019-1-TR01-KA229-074488_4 

 
NUME ŞI PRENUME CANDIDAT:    

  Raspuns 
1.     Vă rugăm să descrieţi pe scurt activitatea 

dumneavoastră curentă. 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

2.    Vă rugăm să explicaţi în ce mod activităţile 
proiectului corespund nevoilor dumneavoastră de 
formare. 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

3.    Precizati daca aveti disponibilitate de a desfăşura 
activităţi non-formale în concordanţă cu 
obiectivele proiectului (timpul alocat pentru 

proiectarea, implementarea, evaluarea şi 
întocmirea portofoliului activităţii) - exemplificați 
cu minim două activităţi) 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

4.     Vă rugăm să explicaţi în ce măsură participarea 
la proiect va contribui la îmbunătăţirea activităţii 
dumneavoastră personale şi profesionale, inclusiv 
beneficiile lingvistice şi interculturale. 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

5.     Care va fi valoarea adăugată pe care selectarea 
dumneavoastră în echipă o va asigura proiectului? 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

6.    Care sunt competenţele dumneavoastra de 
comunicare în limba engleză (nivel avansat/ 
mediu/ incepator/ nu pot comunica in limba 

engleza) 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 

7.     Precizati daca aveti disponibilitate de de a 
participa la activităţile locale ( timp şi implicare) 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

8.  Precizati daca aveti disponibilitate de: 
- a verifica zilnic emailul; 
- a incarca material pe Platforma eTwinning, 
 - de a adauga material pe Pagina  de Facebook a 
proiectului ; 
 -a răspunde prompt la solicitările urgente 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

9.    Precizati daca aveti disponibilitate  pentru 
întocmirea unor portofolii şi materiale de calitate 
în cadrul activităţilor derulate (spirit de analiză şi 
sinteză, coerenţă , selectarea obiectiva si eficienta 
a  materialelor corespunzatoare cerintelor 
proiectului, etc) 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
________________________________________________ 

_________________________________________________ 

10.      Prezentati o modalitate de a impărtăşi 
experienţe si bune practici intalnite/derulate in  
cadrul reuniunilor transnaţionale; ( realizare 
diseminare la nivel local si national)  

________________________________________________ 
_________________________________________________ 
________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 
 

 

Data: ……………………..                                                       Semnatura……………………………………..



 
 
 

“Clean and Green is Our Perfect Dream” 
 

Nr. de referinţă: 2019-1-TR01-KA229-074488_4 
 

 
( cadre didactice)Anexa 10 
                                                        FIŞĂ DE AUTOEVALUARE/ EVALUARE 

Criterii de selecție în echipa de proiect 
 
NUME ŞI PRENUME CANDIDAT:  _____________________________________________________________  
 
nr. 

crt. 

Criterii de selecție Indicatori de evaluare Punctaj 

autoev. 

Punctaj 

ev. 

Observatii 

1. Experientă în 
derularea de 
proiecte europene 
(participarea 
la activităţi din 
cadrul altor proiecte 
Erasmus/Socrates/ 
Comenius sau alte 
proiecte europene; 
max 25 p 
 

a. Propunător de proiecte în cadrul 
programelor  Socrates, Comenius sau 
Erasmus+ aprobate(3 p/ proiect, max. 6 

puncte)/neaprobate (2p/proiect, max. 4 

puncte); 
b. Coordonator de proiect Comenius,  

Erasmus+ (3p/proiect, max. 9 puncte); 

c. membru activ în echipa de 
implementare a Comenius,  Erasmus+ 
(2p/proiect, max. 6 puncte). 

   

2. Implicarea activă 
în viața școlii în 
ultimii doi ani și 
disponibilitatea de 
a lucra peste 
program în scopul 
participării la 
activităţile locale 
ale parteneriatului; 
max 20p 

a) Propunator/coordonator de proiecte 

CAEM, CAER; CAEN în ultimii 5 ani 

(2p/proiect, max. 10 puncte); 

b) membru activ în echipa de 
implementare a proiectelor CAEM; CAER; 
CAEN în ultimii 5 ani (1p/proiect, max. 5 

puncte)  
c) participarea la cursuri de formare 
privind protectia mediului si alte cursuri 
de formare  (1p/curs, max. 5 puncte) 

   

3. Competențe 
privind elaborarea 
și aplicarea de 
ateliere de 
lucru/cursuri;  
Competențe 
Organizatorice, 
Manageriale, de 
negociere si munca 
în echipă, max. 30 p 

a. metodist,mentor; (2p. maxim 6p ) 
b. formator  in cadrul unor cursuri 
/ateliere,  indiferent daca au sau nu  
legatura cu tematica 
proiectului(2p/curs/atelier, max. 6 p); 
c.)responsabil de comisie metodică sau 
comisie permanentă care funcționează la 
nivelul școlii;(2p/ comisie, max. 6 p) 
d).responsabil proiect educațional local( 
max.3p), județean( max. 4p) , regional, 
național(max. 5p) 
 

   

4. Competenţe 
lingvistice 
(comunicare în 
limba 
engleză);max 15 p 

a)profesor de limba engleză (9p) 
b) certificat de competenţe lingvistice 
Cambrigde, British( max.4p)   
c) cursuri de limba engleză (1p/curs, max. 

2p) 

   

5. Competențe în 
Tematica proiectului 
;max 10 p 

a)profesor la o discilina compatibila cu 
tematica/activitatile cerute de proiect ( 
max. 5 p)  
b) studii sau pariciparea la cursuri de 
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formare pe tema ceruta in proiect 

(protejarea mediului)( max. 2p) 

c)desfasurarea unor activitati sau 
participarea la simpozioane/proiecte pe 
teme de ecologie/de protejarea mediului 
(max. 3p) 

 
 

Ordinea preferinţelor mobilitatilor la care aş dori să particip sunt (scrieţi numere de la 1-5 ȋn 
căsuţele corespunzătoare): Turcia Republica Macedonia de Nord ; Slovenia ; Bulgaria , 

 
NUME ŞI PRENUME: ________________________________________ 

 

În cazul în care veți fi selectat pentru a face parte din echipa de implementare a 
proiectului, doriți să beneficiaţi de o mobilitate? bifați răspunsul corespunzător:  
DA NU 
Notă: 

 Punctajul trebuie dovedit prin documente justificative. 
        

Data: ……………………..                                                      Semnatura…………………………………….. 
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( cadre didactice)Anexa 11 
DECLARAŢIE 

PRIVIND TIMPUL DISPONIBIL PENTRU ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 
“Clean and Green is Our Perfect Dream”, 

nr. de referinţă: 2019-1-TR01-KA229-074488_4 

Subsemnatul/a ________________________________________________________, având 

statutul de _________________________________________ la Colegiul Național de Informatică 
”Matei Basarab”, declar pe propria răspundere că, în cazul în care sunt selectat(ă) să fac parte din 
echipa proiectului Erasmus+ KA229 “Clean and Green is Our Perfect Dream”, 2019-2021, dispun 

de următorul timp liber pe care îl pot aloca activităţilor  proiectului, după cum urmează: 
 

1.În timpul şcolii:                                                            2.   În timpul vacanţelor:                 
 

 

 

 

O

bserv

aţie: 
se 

vor 

comp

lete 

tabelele de mai sus ţinând cont de numărul de ore din norma didactică/zi, nedepăşind norma de 8 
ore/zi. 

Comentarii: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Data: ________________    Semnătura:____________ 

 
 

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Erasmus+, noul 

program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020 

Titlul proiectului: “Clean and Green is Our Perfect Dream” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ZIUA INTERVALUL 
ORAR 

ORE 
DISPONIBILE 

Luni   

Marţi   

Miercuri   

Joi   

Vineri   

Sâmbătă   

Duminică   

ZIUA INTERVALUL 
ORAR 

ORE 
DISPONIBILE 

Luni   

Marţi   

Miercuri   

Joi   

Vineri   

Sâmbătă   

Duminică   
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(cadre didactice)Anexa 7 
 
 
 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 
 
 
 

Subsemnatul/a …………………………………………......, domiciliat/ă în localitatea 

…………….………............, judeţul ….…………………, Strada …………………………, 

nr.…….., 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 

MENCS, 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 Parteneriatului strategic Erasmus+ KA229 “Clean and Green 

is Our Perfect Dream”. De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării 

tuturor  fotografiilor în care figurez, fotografii care au fost realizate în cadrul parteneriatului 

strategic KA229 “Clean and Green is Our Perfect Dream” 

 
 
 
 
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 
KA229 “Clean and Green is Our Perfect Dream”. 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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(cadre didactice) Anexa 8                    

 

CHESTIONAR PENTRU APARTENENŢA LA ECHIPA DE PROIECT 
 
 
 

Pe o scala de la 1 la 5, (1 - în foarte mică măsură, 2 – în mică măsură, 3 – într-o oarecare măsură, 4 - în mare 
măsură, 5 - în foarte mare măsur): 
 

1. Cât de motivaţi sunteţi să vă implicaţi activ în toate activităţile şi sedintele de proiect? 
 

1 2 3 4 5 

Argumentaţi  
 
 
 
 

 

2. Cum aţi aprecia capacitatea dvs de a vă exprima liber în limba engleză? 
 

1 2 3 4 5 

Argumentaţi  
 
 
 
 

 

3. Cum aţi valorifica în instituţie şi comunitate competenţele dobândite în cadrul acestui parteneriat 
strategic? 
 

1 2 3 4 5 

Argumentaţi  
 
 
 
 

 

4. Cât de dispuşi sunteţi să alocaţi din timpul personal studierii Ghidului programului Erasmus+, 
insistând pe Acţiunea-Cheie 2? 
 

1 2 3 4 5 

Argumentaţi  
 
 
 
 
 
Nume și prenume …………………………………………………….. 
 
    Data: ……………………..                                                          Semnatura…………………………………….. 
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ANGAJAMENT SCRIS 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 

 

 
Subsemnatul/a_________________________________,cadru didactic in 

cadrul Colegiului Național de Informatica „Matei Basarab” – Rm. Valcea avand 
CNP______________________________domiciliat/ă în ___________________ str. 
_________ ,nr.___ ap.___ tel. fix.______________tel. mobil.______________ 
e-mail_____________________ in calitate de posibil beneficiar/ă al/a proiectului 
“Clean and Green is Our Perfect Dream”, nr. de referinţă: 2019-1-TR01-KA229-
074488_4, am fost informat/ă privind obligativitatea de a furniza datele mele 
personale cu respectarea dispoziţiilor legale. 

Declar că sunt de acord ca datele personale să fie utilizate în scopul atingerii 
obiectivelor proiectului sus-menţionat. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine 
în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice 
altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în 
documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în dosarul 
de candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi 
complete şi mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în ceea ce 
priveste datele personale care fac obiectul dosarului de candidatură depus 
(reînnoirea cărţilor de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de 
domiciliu etc.), să anunţ echipa de proiectului şi să aduc o copie a actelor 
doveditoare. 
 
 
 
  Data:                                                                                                Semnătura 
      ____________________                                                                     _______________________ 
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FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ 

Formular individual de înregistrare 

I. Informaţii personale: 

I.1. Nume participant (nume şi prenume) ___________________________________________  
CNP ______________________, adresa: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________Tel

efon:_________________________e-mail:_________________________ 

I.2. Gen: □Masculin □Feminin 

I.3. Naţionalitate: română  

I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi): __________ , data naşterii ____________________ 

I.5. Locul de reşedinţă: □ rural □ urban 

II. Nivelul de instruire: ______ ________________________________________________ 

III. Declaraţie 

Subsemnatul (Nume, prenume) .............................................................................. cunoscând 

că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul 
Penal, declar pe propria răspundere că datele completate în prezentul dosar corespund cu realitatea. 

 

Data:________________ 

 

 

Nume prenume                                                                                                     Semnătura 

_____________________________                                                         __________________ 
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(cadre didactice) Anexa 3 

 

 

Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului 
 

Subsemnatul/a ________________________________________________, 
născut/a la data de____________, în localitatea ____________, având domiciliul în 
_____________________, str. ____________________________, nr .______, 
judeţ/sector ______________, posesor al B.I./C.I. seria nr.______, eliberat de 
___________________,la data_____________, valabil pana la data de _________, 
CNP_____________________,tel______________E-mail____________________, 
profesor la  specialitatea _____________________  la Colegiul Național de 
Informatica „Matei Basarab” – Rm. Valce, îmi exprim acordul scris pentru 
participarea mea în grupul ţintă de implementare a Proiectului de parteneriat 
strategic în domeniul școlar, programul ERASMUS+ cu titlul “Clean and Green is Our 
Perfect Dream”, nr. de referinţă: 2019-1-TR01-KA229-074488_4, finanţat de 
Uniunea Europeană. 

Mă angajez să respect cerinţele şi calendarul programului, să particip la toate 
activităţile care îmi revin ca participant şi să întocmesc toate documentele solicitate 
de echipa proiectului. 

Declar pe propria răspundere ca: 
□ am fost informat(ă) □ nu am fost informat(ă) privind condiţiile pentru 

participarea la mobilitati şi modul de derulare al proiectului “Clean and 
Green is Our Perfect Dream”, nr. de referinţă: 2019-1-TR01-KA229-074488_4 
şi mă angajez să respect cerinţele programului. 

-declar că sunt de acord ca datele mele personale, materialele 
rezultate în urma activităţilor (fotografii, filmări video, etc) să fie utilizate, să 
fie făcute publice în scopul de a promova proiectul Erasmus+ sus-menţionat şi  
de a disemina activităţile din proiect la nivel local, naţional, transnaţional. 

 
 
 
 
             Data,                                                                     Semnătura, 
 _________________                                                _____________________________ 
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(cadre didactice)Anexa 6 
 
 

Declaraţie privind rambursarea contravalorii cheltuielilor 
 în cazul renunţării fără motiv justificat la proiect 

 

Subsemnatul/a_______________________________________________, avand 
CNP______________________________,domiciliat/ă în ___________________, str. 
________ ,nr.___ ,ap.__, tel. fix.________________,tel. mobil.____________________, e-
mail_________________, identificat cu _____seria_____,numărul__________, eliberat de 
______________________valabil până la data_________,declar că am fost informat/ă si 
sunt de acord cu privire la faptul că,  dacă a fost realizată plata cheltuielilor de călătorie și 
voi renunță la mobilitate (fara un motiv justificat/ de ordin medical), conform 

regulamentului financiar Erasmus +, voi rambursa integral contravaloarea cheltuielilor 

efectuate, inclusiv diferenţa costului pentru achiziţionarea unui bilet de călătorie pentru un 
alt cadru didactic.  
 

 

 

 

Data,                                                                                                     Semnătura  
    _________________ ___________________ 
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PROCES VERBAL 
DE VERIFICARE A DOSARELOR 

 

 
Încheiat astăzi, …..................……. după verificarea dosarelor de candidatură a 

cadrelor didactice, în cadrul proiectului “Clean and Green is Our Perfect Dream”, nr. 

de referinta: 2019-1-TR01-KA229-074488_4. 

Menţionăm că au fost înregistrate ............ dosare ale candidaţilor pentru formarea 
echipei de implementare a proiectului. 

Situaţia verificării dosarelor este prezentată în tabelul de mai jos. 
Nr.  

Crt. 

Numele candidatului 

Se vor trece candidaţii în ordine 

alfabetică 

Punctaj 

 obtinut 
 ev. dosar 

Punctaj 

 obtinut 

interviu 

Punctaj 

 obtinut 

proba 

calculator 

Observaţii 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

COMISIA DE SELECŢIE: 
 (numele) (semnătura)  
 (numele) (semnătura)   
(numele) (semnătura)  
 (numele) (semnătura)  
(numele) (semnătura)   
(numele) (semnătura)  
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Cerere de inscriere 

Subsemnatul/a _____________________________________________ născut/a la 
data de____________ în localitatea ____________ având domiciliul în 
_____________________ str. ____________________________ nr .______, judeţ/sector 
______________ posesor al B.I./C.I. seria nr.______ eliberat de ___________________la 
data_____________ CNP _______________________ tel ____________________ E-mail 
__________________________________ elev/ă în clasa _____  la Colegiul Național de 
Informatica „Matei Basarab” – Rm. Valcea ,vă rog să-mi aprobați înscrierea la procesul de 
selecție pentru Proiectul de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul programului 
ERASMUS+ cu titlul “Clean and Green is Our Perfect Dream”, nr. de referinţă: 2019-1-
TR01-KA229-074488_4. 

 
Prezentei cereri de înscriere anexez, in ordine,  următoarele documente: 

– Cererea de înscriere a candidatului;- Anexa 1 
– Scrisoare de motivaţie/intenţie ; - Anexa 2  
 – Copie xerox după cartea de identitate/ certificate de nastere; 
– Formularul de înregistrare a grupului ţintă;-Anexa 4 
– Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului;-Anexa 3 
– Acordul parintelui pentru participarea la proiect;- Anexa 6 
– Declaraţie  parinte privind  excluderea  finanţării   multiple ;-Anexa 7 
–Acord privind utilizarea datelor personale; -Anexa 9 
– Recomandare diriginte; -Anexa 8 
–Chestionar de selectie pentru elevi;-Anexa 10 
– Curriculum Vitae în format Europass(insotit de documentele doveditoare); 
– Acord voluntariat grup ţintă;-Anexa 5 
–Declaraţie privind rambursarea contravalorii cheltuielilor în cazul renunţării fără motiv 
justificat la proiect;-Anexa11 
 
Data completării cererii:  ___________________ 
 
 
Numesi prenume elev/ă,                              Nume si prenume parinte/tutore, 
_____________________________             _________________________________ 
Semnătură elev/ă,                                      Semnătura Părinte/tutore,      
                       _________________                                            _____________________  
 
 

Doamnei Director al Colegiului Național de Informatica „Matei Basarab”-Rm Valcea 
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 (elevi) Anexa 8 
 

 
RECOMANDARE 

 

Numele și prenumele elevului/elevei: ……………………………………………………. 
Clasa: ……………… 
Media la purtare în anul școlar 2018/2019:  ……………………..... 
Media la Informatica în anul școlar 2018/2019:  ………………….. 
Media la Limba engleza în anul școlar 2018/2019:  ………………… 
Media la Geografie în anul școlar 2018/2019:  ………………… 
Media anuală in anul școlar 2018-2019:…………………………. 
 

Comparativ cu alți elevi ai clasei din care face parte, evaluați pe o scară de la 1 la 5 acest/aceasta 

elev/eleva  în ceea ce privește: 

 1 2 3 4 5 
 (insuficient (satisfăcător) (bine) (foarte bine) (excepțional) 

Motivația de a participa la      

activitățile clasei      
      

Capacitatea de a lucra în echipă      

Capacitatea de a relaționa cu      

colegii      

Rezultate obținute în      

coordonarea activităților      

Implicare activă în proiectele      

școlii      

 

                 Prezentați aspectele activitatii scolare pe care le considerați importante despre acest/această 
elev/elevă, inclusiv o  caracterizare care o/il poate recomanda pentru alegerea ca membru in echipa de 
proiect. 
    

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Data: Semnatura diriginte, 

      ____________________                                                                 _________________________
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(elevi) Anexa 2 
                                    SCRISOARE DE INTENȚIE 
 

Stimată doamnă/domn profesor...................................................................................., 
Adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la selectarea 

membrilor grupului ţintă al proiectului, având în vedere preocuparea mea pentru păstrarea unui 
mediu propice vieţii, doresc să fac parte din grupul ţintă. 

Motivele participării mele în proiect sunt următoarele (enumeraţi minimum trei motive): 
 

1. …………………………………………………………........................................…………... 
....................................................................................................................................................... 

2.……………………………………………………………..........................................……….. 
....................................................................................................................................................... 

3.…………………………………………………………………..........................................….. 
....................................................................................................................................................... 

 

Sunt o persoană ...(daţi exemple de minimum trei calităţi care credeţi că vă recomandă 

pentru participarea în proiect): 

..............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.………………………………………………………………..........……..................................... 
          Precizez mai jos trei din activitatile propuse in cadrul proiectului  in desfasurarea carora 

doresc sa ma implic, daca voi fi selectat/a in echipa de proiect.(activitatile sunt precizate in 

„Nota informativa”).  

………..……...............................…………………..……………………………………………
……………………..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................     

                 Consider că participarea în acest proiect îmi va permite să: 
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

Dacă veţi considera motivaţia şi calităţile mele corespunzătoare pentru participarea în 
cadrul grupului ţintă al proiectul dumneavoastră, vă rog să mă contactaţi pentru detalii la adresa 
de email:……………....................................., sau la telefon……….................……… 

 

Vă mulţumesc! 
 

Data:  ................                              Nume şi prenume:.................................................................. 
                                                       Semnătura 
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ANGAJAMENT SCRIS 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 

 

 
Subsemnatul/a_________________________________,parintele/ tutorele 

elevului/ elevei____________________________________________, avand 
CNP______________________________domiciliat/ă în ___________________ 
str. _________ ,nr.___ ap.___ tel. fix.______________tel. 
mobil.______________ 
e-mail_____________________ ca beneficiar/ă al/a proiectului “Clean and Green 
is Our Perfect Dream”, nr. de referinţă: 2019-1-TR01-KA229-074488_4, am fost 
informat/ă privind obligativitatea de a furniza datele mele personale cu 
respectarea dispoziţiilor legale. 

Declar că sunt de acord ca datele personale ale fiului/fiicei mele să fie 
utilizate în scopul atingerii obiectivelor proiectului sus-menţionat. Înţeleg că orice 
omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine 
avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, 
declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum 
responsabilitatea datelor conţinute în dosarul de candidatură, garantând că 
datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete şi mă angajez ca, în 
eventualitatea modificărilor survenite în ceea ce priveste datele personale care 
fac obiectul dosarului de candidatură depus (reînnoirea cărţilor de identitate, 
schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), să anunţ echipa de 
proiectului şi să aduc o copie a actelor doveditoare. 
 
 
 
  Data:                                                                                  Semnătura 
_________________                                                        _______________________ 
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(elevi)Anexa 4 

 

FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI  ŢINTĂ 

Formular individual de înregistrare 

I. Informaţii personale: 

I.1. Nume participant (nume şi prenume) ___________________________________________  

CNP ______________________, adresa: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Telefon:_________________________e-mail:_________________________ 

I.2. Gen: □Masculin □Feminin 

I.3. Naţionalitate: română  

I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi): __________ , data naşterii ____________________ 

I.5. Locul de reşedinţă: □ rural □ urban 

II. Nivelul de instruire (clasa): ______ diriginte _________________________________ 

III. Declaraţie 

Subsemnatul (Nume, prenume) .............................................................................. 

cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 
292 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele completate în prezentul dosar 
corespund cu realitatea. 

Data:________________ 

 

 

Nume prenume                                                                                                     Semnătura 

_____________________________                                                         __________________ 
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(elevi)Anexa 7 

 
 

DECLARAŢIE  PRIVIND  EXCLUDEREA  FINANŢĂRII   MULTIPLE 
 

 
Subsemnatul/a___________________________________________, avand 

CNP______________________________,domiciliat/ă în ___________________, 
str. ________ ,nr.___ ,ap.__, tel. fix._____________,tel. mobil.______________, 
e-mail_________________, identificat cu _____seria_____,numărul__________, 
valabil până la data_______________,parintele/ tutorele elevului/ elevei 
___________________________________________,fiul meu/fiica mea, ca 
beneficiar/ă al/a proiectului “Clean and Green is Our Perfect Dream”, nr. de 
referinţă: 2019-1-TR01-KA229-074488_4, finanţat de Uniunea Europeană, 
cunoscând dispoziţiile articolului 292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, 
declar pe proprie răspundere că nu beneficiaza de alte surse de finanţare din 
programe europene sau de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor 
legate de servicii de consiliere și orientare profesională și/sau de stagii de 
practică. 
 
 
 
 
         Data…………..                                                               Semnătura…………………..                         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

“Clean and Green is Our Perfect Dream” 
 

Nr. de referinţă: 2019-1-TR01-KA229-074488_4 
 

 

 

 

 

 

(elevi)Anexa 5 
 
 

ACORD DE VOLUNTARIAT 
 

 

Subsemnatul/a _____________________________________________, 
născut/a la data de____________ ,în localitatea ____________, având domiciliul 
în _____________________, str. ____________________________, nr .______, 
judeţ/sector ______________, posesor al B.I./C.I. seria nr.______ ,eliberat de 
___________________,la data_____________, CNP _______________________, 
tel ____________________, E-mail __________________________________, 
elev/ă în clasa _____  la Colegiul Național de Informatica „Matei Basarab” – Rm,  

sunt de acord să particip ca voluntar, ocupând poziţia de rezervă în grupul ţintă în 
implementarea proiectului “Clean and Green is Our Perfect Dream”, nr. de 
referinţă: 2019-1-TR01-KA229-074488_4, finanţat Uniunea Europeană.  

În situaţia includerii în grupul ţintă, mă angajez să respect cerinţele şi 
calendarul proiectului, să particip la toate activităţile care îmi revin şi să 
întocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului.   
 

 

 

 

 

 

 

Data,                                                                                     Semnătura, 
___________________ _____________________ 
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(elevi)Anexa 12            FIȘA DE EVALUARE-ELEVI  (evaluarea se realizeaza pentru a selecta 

elevii care vor face parte din echipa de implementare a proiectului, selectia pentru plecarea in mobilitati 

se va face inaintea fiecare plecari, in functie de implicarea in desfasurarea activitatilor) 

 
Numele și prenumele elevului/ei: ..................................................................................................... 

Criterii de selecție /Indicatori de evaluare/ Punctaj maxim posibil 

1. Evaluarea dosarului de candidatură            

a.) Relevanța abilităților/ calităților/ experienței personale/ profesionale înscrise în CV (format 

european) pentru activităţile prevăzute în proiect. CV-ul trebuie semnat de către candidat: 

-Participări la manifestări pentru protejarea mediului, culturale, artistice,  – 20 p ( 2 p / 

eveniment );  

-Participări la acţiuni de voluntariat – 5p ( 1 p/ eveniment) ; 

-Participări la proiecte educative – 5 p ( 1 p/proiect). 

(30 puncte) 

b.) Motivația participării la activitătile proiectului (rezultată din scrisoarea de intentie – 

originalitate, acuratețe, calitatea argumentării ideilor): 

-Argumentarea motivaţiei de a participa la proiect -10 p;  

- Prezentarea competenţelor personale-5p; 

- Precizarea a cel putin 3 activitati propuse in cadrul proiectului.– 5p (activitatile sunt precizate 

in „Nota informativa”).  

 (20 puncte) 

c.) Recomandarea - aprecierea profesorului diriginte, cu menționarea calităților elevului de 

adaptabilitate, socializare, lucru în echipă, creativitate, toleranță, seriozitate, credibilitate, rezistență la 

stres,  situația la purtare si la învătătură, in ultimul an scolar incheiat. Anexa 8 

(20  puncte). 

2. Interviu –discuţie in limba romana privind motivaţia participarii la proiect – 15 p 

- Prezentarea scopului proiectului - 5 p; 

- Prezentarea a cel putin 3 activitati din cadrul  proiectului (activitatile sunt precizate in „Nota 
informativa”)– 5 p; 

- Interacţiune cu membrii comisiei – 5 p. 
 

              3. Proba la calculator care consta in accesarea platformei eTwinning, redactarea unui text in 
Word si realizarea unui slide PPT- 15 p 

 

            4. Interviu –discuţie in limba engleza privind motivaţia participarii la proiect. – 30p  
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(elevi) Anexa10                      Chestionar de selectie pentru elev 

în vederea participării la activitățile proiectului Erasmus+ 

“Clean and Green is Our Perfect Dream”, nr. de referinţă: 2019-1-TR01-KA229-074488_4 

 

Numele și prenumele…………………............................................................................. 
 Clasa…………………………….   Nr. telefon……………………........... 

 

1. Cum apreciezi  abilitatile si cunostintele tale in ceea ce priveste: 

 Bune Medii Precare NS/NR 

1 Tehnicile de utilizare a calulatorului     

2 Limba engleză     

3 Educatia ecologica     

4 Geografie     

5 Lucru in echipa     

 
2. Care crezi ca sunt abilitatile care crezi că te-ar recomanda pentru participare la proiect ?  

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
 
3. Care sunt aspectele pe care ai vrea să le îmbunătățești în comportamentul tău prin participarea la 

proiect? 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 
 
4. In ce masura ești interesat sa participi la activitățile proiectului?  

 

 
 
 

5. Mentionati alte cursuri, traininguri, proiecte, etc. la care ati participat: 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 
6. Mentionati activitati de protejare a mediului inconjurator la care ati participat si in ce context ati facut 

acest lucru: 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 
 

       7. Puteți să găzduiți un elev din altă țară?( incercuiti)     DA,                            NU 

 Foarte interesat  Putin interesat  Nu raspund 

 Interesat  Dezinteresat   
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(elevi)Anexa 6 

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL 

 
 Subsemnatul/a__________________________________________________, avand 
CNP______________________________,domiciliat/ă în ___________________, str. 
________ ,nr.___ ,ap.__, tel. fix._____________,tel. mobil.______________, e-
mail_________________, identificat cu _____seria_____,numărul__________, valabil 
până la data_______________,parintele/ tutorele elevului/ elevei 
___________________________________________,fiul meu/fiica mea, ca 
beneficiar/ă al/a proiectului “Clean and Green is Our Perfect Dream”, nr. de referinţă: 
2019-1-TR01-KA229-074488_4, finanţat de Uniunea Europeană, îmi exprim acordul 
scris pentru participarea copilului meu în grupul ţintă  al proiectului  mentionat mai 
sus, finanţat de Uniunea Europeană. 

Mă angajez să respect cerinţele şi calendarul programului, să particip la toate 
activităţile care îmi revin ca părinte şi să întocmesc documentele solicitate de echipa 
proiectului din fonduri personale ( împuternicire la notariat, asigurare medicală, 
pasaport, etc. ). 

Declar pe propria răspundere că: 

□ am fost informat(ă) □ nu am fost informat(ă) privind condiţiile pentru 
mobilitate şi modul de derulare al proiectului “Clean and Green is Our Perfect Dream”, 

nr. de referinţă: 2019-1-TR01-KA229-074488_4 şi mă angajez să respect cerinţele 
programului, respectiv cazarea unui elev străin venit în mobilitate în România. 

Sunt de acord / nu sunt de accord cu participarea fiului meu/fiicei mele 
_________________________________la mobilităţile proiectului Erasmus+ “Clean and 
Green is Our Perfect Dream”; 
            Imi asum răspunderea cu privire la îndeplinirea de către fiul meu/fiica 
mea____________________________a tuturor obligațiilor ce revin elevilor beneficiari 
in proiect; 
            Sunt de accord/ nu sunt de acord ca fiul meu/fiica mea___________________ 
_____________________________ să fie fotografiat/ă și filmat/ă în cadrul acestui 
proiect, fotografiile și filmările să fie făcute publice în scopul de a promova proiectul 
Erasmus+ şi a disemina activităţile din proiect la nivel local, naţional, transnaţional. 
 
 

Data:  Semnătura 
___________________ _________________ 
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(elevi)Anexa 11 
 
 

Declaraţie privind rambursarea contravalorii cheltuielilor 
în cazul renunţării fără motiv justificat la proiect 

 
 

 

Subsemnatul/a_______________________________________________, avand 
CNP______________________________,domiciliat/ă în ___________________, str. 
________ ,nr.___ ,ap.__, tel. fix.________________,tel. mobil.____________________, 
e-mail_________________, identificat cu _____seria_____,numărul__________, 
eliberat de ______________________valabil până la data_________,parintele/ 
tutorele elevului/ elevei _________________________________________________, 
declar că am fost informat/ă si sunt de acord cu privire la faptul că, dacă a fost 
realizată plata cheltuielilor de călătorie, iar elevul sau părintele renunță la mobilitate 
(fara un motiv justificat-de ordin medical), conform regulamentului financiar Erasmus 

+, acesta va rambursa integral contravaloarea cheltuielilor efectuate, inclusiv 

diferenţa costului pentru achiziţionarea unui bilet de călătorie pentru un alt elev.  
 

 

 

       Data,                                                                                    Semnătura 

______________ ________________ 
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REGISTRU 
DE ÎNREGISTRARE A DOSARELOR DE CANDIDATURĂ 

 

 

Responsabil cu înregistrarea elevilor 

(numele) (semnătura)  
 

 

 

Nr. Numele şi prenumele CLASA Data Semnătura 
crt. candidatului   candidat 
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(elevi)Anexa 14. 

 

PROCES VERBAL 
DE VERIFICARE A DOSARELOR 

 

 
Încheiat astăzi, …..................……. după verificarea dosarelor de candidatură a 

elevilor, în cadrul proiectului “Clean and Green is Our Perfect Dream”, nr. de 

referinta: 2019-1-TR01-KA229-074488_4. 

Menţionăm că au fost înregistrate ............ dosare ale candidaţilor pentru formarea 
echipei de implementare a proiectului. 

Situaţia verificării dosarelor este prezentată în tabelul de mai jos. 
Nr.  

Crt. 

Numele candidatului 

Se vor trece candidaţii în ordine 

alfabetică 

Punctaj 

 obtinut 
 ev. dosar 

Punctaj 

 obtinut 

interviu-in 

lb. romana 

Punctaj 

 obtinut 

interviu-in 

lb. engleza 

Punctaj 

 obtinut 

proba 

calculator 

Obser- 

vaţii 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

COMISIA DE SELECŢIE: 
 (numele) (semnătura)  
 (numele) (semnătura)   
(numele) (semnătura)  
 (numele) (semnătura)  
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(numele) (semnătura)   
(numele) (semnătura)  

 

 

NOTA INFORMATIVA 

pentru  selectia participantilor  la Proiectul de parteneriat strategic pentru 

susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte doar 

între scoli, in cadrul programului KA229 ERASMUS+  

 

Apel de selecție a profesorilor si elevilor pentru constituirea echipei de 

implementare a proiectului de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul 
programului ERASMUS+ cu titlul “CLEAN AND GREEN IS OUR PERFECT DREAM”, 

Nr. de referinţă: 2019-1-TR01-KA229-074488_4 care va fi derulat de Colegiul 

Național de Informatică “Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea, in calitate de 

partener, în perioada 1 decembrie 2019 – 31 noiembrie 2021,  finanţat de UE, 
prin Programul Erasmus+, Actiunea cheie 2. 

 Coordonatorul proiectului este scoala Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi 

din Turcia, iar partenerii sunt din Bulgaria, România, Macedonia, Portugalia și 
Slovenia.  

Proiectul “CLEAN AND GREEN IS OUR PERFECT DREAM” se adreseaza 

elevilor cu varste cuprinse, cadrelor didactice si  parintilor elevilor CNIMB care 

doresc sa se implice in reducerea poluarii, crearea de spatii verzi, desfasurarea 

unor activitati desfasurate cu ocazia  urmatoarelor evenimente :  

 “ Go green! week”; 

Ziua mondiala vieții sălbatice;  
Ziua internațională pentru conservarea stratului de ozon; 

 Activități- zero deșeuri; 
Activitati periodice de reciclare. 

World Habitat day; 

 Ziua Mondială a Animalelor; 
Ziua internațională a pădurilor;  
Ziua mondiala a apei; 

Ziua Mondială a Solului; 
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Săptămâna europeană pentru reducerea deșeurilor; 
Evenimente in colaborare cu ONG-urile locale care promoveaza 

protectia mediului; 

 

Intervalul de vârstă al elevilor solicitanți și organizațiile partenere sunt 
similare, activitatile proiectului adresandu -se unui grup țintă de elevi cu vârste 

cuprinse intre 12-18 ani (Turcia- participa elevi de 13-15/16 ani, Portugalia-

participa elevi de 15-17 ani, Bulgaria- participa elevi de 15-17 ani, Republica 

Macedonia de Nord-participa elevi de 16-17 ani, Slovenia- participa elevi de 13-

15 ani) și cadrelor didactice din diverse arii curriculare, dar mai ales stiintele 

naturii (care sa aiba abilitati de comunicare in limba engleza si cunostinte de TIC, 

la care se adauga si competente in sfera audio-vizualului/artistic), limba engleza. 

Este importanta, de asemenea, componenta de educatie non-formala.  

Elevii și profesorii trebuie să dea dovadă de abilități de comunicare în 
limba engleza, limba activitatilor proiectului. Ei trebuie sa faca dovada implicarii 

in activitati de voluntariat, cu accent pe cele de protectia mediului, trebuie sa 

faca dovada interesului pentru protectia mediului inconjurator. 

  Proiectul se concentrează în principal pe probleme de mediu, cum ar fi  
modalitati de indepartare si prevenire a poluarii, biodiversitate, energie 

regenerabilă, reciclare, restructurare,  importnta apei și dieta sănătoasă.  
 

Școlile partenere au experiențe în proiecte Erasmus +. Unele dintre școlile 
partenere sunt, eco-școli, iar altele derulează proiecte de mediu în școlile lor. 

Școlile care nu sunt eco-școli vor aplica pentru a fi eco-școli. Educația de 
mediu va fi principala filozofie educațională a școlilor. 

 

Scopul acestui proiect este constientizarea si intelegerea de catre elevi a 

problemelor care conduc la degradarea  mediului inconjurator, cauarea unor 

solutii de prevenire si stopare a degradarii naturii, de protejare a resurselor care 

fac posibila existenta vietii pe planeta noastra. 

 

 Obiectivele generale ale proiectului sunt: 
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- sporirea gradului de conștientizare și cunoaștere a problemelor de 
mediu; 

- creșterea  sensibilitatii elevilor de a aprecia natura și de a o proteja; 
- încurajarea  elevilor să gaseasca soluții la problemele de mediu; 
- creșterea motivației elevilor de a se implica în activități de mediu, cum ar 

fi campanii; 

- îmbunătățirea abilitatilor de comunicare in limba engleza, a abilităților 
TIC,  a abilităților personale si sociale; 

- crearea cooperării între școli. 
Data de începere a proiectului este 01 decembrie 2019. Va dura 24 de luni. 

În anotimpurile de toamnă și primăvară, șase activități de învățare vor fi realizate 

în șase țări. 
Din fiecare școală, trei elevi și două persoane insotitoare (profesori) vor 

participa la mobilitati in Turcia, Bulgaria, Macedonia, Slovenia, doi elevi și două 
persoane însoțitoare vor participa la mobilitatea din Portugalia. În timpul 

mobilităților fizice, schimburile virtuale se vor face prin etwinning. 
Se vor realiza șase schimburi virtuale. ONG-urile care lucrează în domeniul 

mediului, municipalități, autorități locale, departamente universitare vor 
contribui la proiect în unele activități sau vor oferi suport logistic și tehnic. În 
timpul pregătirii proiectului, a fost lansat proiectul de etwinning cu numărul ID 
190987.  

Activitățile referitoare la problemele de mediu vor fi împărtășite  pe  
platforma eTwinning și elevii  vor folosi spațiul twins.  

Portalul  eTwinning , grupuri whatsapp, presa locala si media, site-ul web al 

proiectului vor fi utilizate pentru activități de diseminare. 
Se vor organiza seminarii și întâlniri pentru toate cadrele didactice din 

cadrul școlii, pentru elevi și părinți. 
 Va fi creată o pădure memorială pentru proiect. 
 Partenerii vor realiza panouri de proiect în școli. 
O carte electronică pentru proiect va fi publicată online. 
Având în vedere aceste elemente, proiectul se concentrează în principal pe 

educația de mediu.  
Numarul participantilor la nivelul intregului parteneriat si profilul lor:: 
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 participanți direcți 90-100 de elevi din cele 6 tari  (cu varste intre 12-18 ani, 

40 de cadre didactice din cele 6 tari (limba engleza, stiinte ale naturii,  TIC, 

audio-vizual)  ; 

 participanți indirecți: 1200 de elevi și 180 de profesori din școlile 

partenere. 

 

Numarul participantilor români la mobilitati: 

 18 elevi (14 mobilitati si 4 rezerve) ; 

  6 profesori ( plus 2-3 rezerve). 

Observatie: se pot inscrie in proiect pe baza unui acord de voluntariat elevi si 

profesori care sunt eligibili cu tematica proiectului si care isi asuma toate 

responsabilitatile stabilite in aplicatia de proiect de catre coordonatorul 

intregului parteneriat și care nu solicită efectuarea de mobilități. 

 Acestia depun doar: 

 – Cererea de înscriere a candidatului; 
– Scrisoare de motivaţie/intenţie ; 
 – Copie xerox după cartea de identitate/ certificate de nastere; 
– Formularul de înregistrare a grupului ţintă; 
– Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului; 
–Acord privind utilizarea datelor personale;  
– Curriculum Vitae în format Europass(insotit de documentele doveditoare); 
– Acord voluntariat grup ţintă;-Anexa 5 

 

Derularea proiectuluipresupune urmatoarele activitati ( sunt prezentate in ordine cronologica): 

P1, 12-2019 

 - promovarea proiectului in cadrul  comunitatii școlare; 
 - o întâlnire de management prin skype cu parteneri și discutați despre procedurile 
și sarcinile proiectului. 
 
P2 , 01-2020 
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 - Pregătirea unor itemi ce trebuie urmariti pentru protejarea mediului înconjurător 
de catre participanți; 
 - Pregătirea criteriilor  pentru selectarea membrilor echipei de proiect, a elevilor si 
cadrelor didactice insotitoare; 
 - Selectarea elevilor  si profesorilor care vor participa la prima mobilitate din 
Turcia, Ankara, in perioada …..; 
 - Stabilirea  sarcinilor ce urmeaza a fi realizate inaintea  plecarii in Turcia. 
 
P3,  02-2020  

 - Solicitare elevilor să pregătească un logo pentru proiect. 
 
  P4, 03-2020 

 - Alegerea celui mai bun logo pentru proiect; 
 - Realizarea produselor pentru primul LTT; 
 - Stabilirea familiilor care vor găzdui elevii parteneri in mobilitatea din Turcia; 
 - Întâlnirea cu ONG-urile care vor ajuta și sprijini scoala în timpul LTT în Turcia. 
 
C4, Schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi 04-2020  

                                      “Apreciați și protejați mediul” 

 YENIMAHALLE BILIM VE SANAT MERKEZI, ANKARA, Turkey 

                                           http://yenimahallebilsem.meb.k12.tr 

 3elevi+ 2 profesori (7 zile=5+2 travel days) 

     P5 ,  04-2020 

 - Solicitarea Europass și pașaport lingvistic; 
 - Rezervarea cazărilor pentru profesorii însoțitori; 
 - Realizarea activităților LTT; 
 - Școlile partenere vor desfășura activități de diseminare pentru primul LTT din 
Turcia și  vor organiza seminarii pentru personalul școlar, elevii și familiile lor. Elevii vor 
împărtăși experiența lor cu colegii/prietenii. Ei vor pregăti o broșură despre mobilitatea turcă,  
pe care o vor inmana celor din comunitatea locala/ scoala/ scoli partenere; 
 - Utilizarea spațiul eTwinning pentru a promova/ prezenta activitățile primul LTT. 
 
C1,  Schimburi pe termen scurt grupuri de elevi,  05-2020   

                                                     “Să iubim natura” 

OSU "Mirko Mileski", The Republic of North Macedonia, (Kicevo) 

                                          www.mirkomileski.edu.mk 

3elevi+ 2 profesori (7 zile=5+2 travel days) 
 

 

P6, 05-2020 

  - Efectuarea procedurilor de călătorie pentru următoarea mobilitate. 
 
P7, 06-2020 

http://yenimahallebilsem.meb.k12.tr/
http://www.mirkomileski.edu.mk/


 
 

“Clean and Green is Our Perfect Dream” 
 

Nr. de referinţă: 2019-1-TR01-KA229-074488_4 
 

 - Desfășurarea activităților de diseminare pentru a doua mobilitate; 
 - Întâlnire de management cu persoanele de contact/coordonare via  skype; 
 - Trasarea sarcinilor care trebuie efectuate în  lunile  ce urmează. 
 
  C2, Schimburi pe termen scurt  grupuri de elevi 09-2020, 

Mediu: De la dietă la artă 
              32 SU s izuchavane na chuzhdi ezici "Sv.Kliment Ohridski", Bulgaria (SOFIA) 
                                                          www.school32.com 

3elevi+ 2 profesori (7 zile=5+2 travel days) 
 

P8,  09-2020 

 - Stabilirea  activităților lunii  septembrie;  
                  -Ziua internațională pentru conservarea stratului de ozon; 
 - Activități- zero deșeuri; 
 - Activitati saptamanale de reciclare. 
 
 P9,  10-2020 

 - Promovarea activităților proiectului pentru familii și elevi; 
 - Activități în contextul World Habitat day și Ziua Mondială a Animalelor.   
 
P10, 11-2020 

  - Săptămâna europeană pentru reducerea deșeurilor; 
 - Școlile vor pregăti harta deșeurilor din școli. 
 

P11 ,  12-2020  

  - Activități de Ziua Mondială a Solului 
 
P12 , proiect 01-2021 

 - Activitate de creștere a  competentelor de protejare a mediului din partea 
tinerilor implicate in proiect - o noțiune bazată pe valoare adaugata/ impartasita: drepturile 
omului, democrația și reguli  de protejare a  mediului din fiecare țară; 
 - Impartasirea si promovarea  rezultatelor/ activităților pe platforma eTwinnig. 
   
  P13, 02-2021 

 -Ziua mondială a zonelor umede și activități “ Go green week”. 
                
    P14, 03-2021 

 - Pregătirile culturale pentru a patra mobilitate; 
 - Organizarea procedurii de călătorie; 
 - Sărbătorirea zilelor și a datelor importante (Ziua mondiala vieții sălbatice, Ziua 
internațională a pădurilor, Ziua mondiala a apei). 
 
     C6,  Schimburi pe termen scurt grupuri de elevi, 04-2021,  

Habitate 

Osnovna sola Domzale, Slovenia , (Domžale) 

http://www.school32.com/
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http://www.os-domzale.si/ 

 3elevi+ 2 profesori (7 zile=5+2 travel days) 
 

P15, 04-2021  

 - Activități  realizate cu ocazia  Zilei Pământului; 
 - A patra mobilitate a proiectului; 
    
C3,  Schimburi pe termen scurt grupuri de elevi,  05-2021 

” Viața sănătoasă” 

Colegiul National de Informatica Matei Basarab 
                                                         cnimateibasarab.ro 
                
 P16,  05-2021 
 - Pregătirea mini-enciclopediei cu termeni de bază, noțiuni și elemente principale 
ale unei dezvoltari sustenabile a protejarii mediului; 
 - Acitivități pentru biodiversitatea biologică. 
 
  
P17,  06-2021 

 - sărbătorirea Zilei mondiale a mediului,  Ziua mondiala a oceanelor, Ziua globală a 
vântului; 
 - Activități pentru combaterea deșertificării și secetei; 
 - Publicarea broșurii despre tradițiile fiecărei țări creferitoare la ciclurile/ 
elementele naturale; 
 - Pregătirea unei broșuri despre biodiversitate în toate; 
 - Întâlnirea echipei de management prin skype și discutii despre ultima fază și 
sarcinile din proiect. 
             
 C5,  Schimburi pe termen scurt grupuri de elevi, 09-2021, 

“Puterea energiei”; 

Escola Secundária Alves Martins, Portugal, (VISEU) 
www.esam.pt 

2elevi+ 2 profesori (7 zile=5+2 travel days) 
 

P18 ,  10-2021 

 - Itemi de protejare  a mediului pentru participanții la proiect;  
 - Activități de diseminare a proiectului; 
 - se posteaza pe  paginile platformelor web educaționale activitatile derulete in 
cadrul proiectului de catre   școlile partenere ( fiecare școala,  separat) 
 
P19, 11-2021 

  - Pregătirea raportului final al proiectului. 
 

 

  

http://www.os-domzale.si/
http://www.esam.pt/
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