
 

ERASMUS+  2020-2022 

Anunt  pentru  selectia participantilor  la  

Proiectul  de parteneriat strategic in domeniul scolar, parteneriate doar intre scoli in cadrul  

programului ERASMUS+ cu titlul “NO WASTE BUR HASTE FOR A GOOD FATE”                              

Nr de referinta 2020-1-DE03-KA229-077567_2 

 
 Apel de selecție a profesorilor  si elevilor participanți în echipa de implementare a proiectului de parteneriat 
strategic în domeniul școlar în cadrul programului ERASMUS+ cu titlul “NO WASTE BUR HASTE FOR A 
GOOD FATE” cu nr de referinta 2020-1-DE03-KA229-077567_2, care va fi derulat de Colegiul Național de 
Informatică “Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea, în perioada 1 septembrie 2020 – 31 august 2022  finanţat de UE, 
prin Programul Erasmus+, Actiunea cheie 2 – şi derulat de Colegiul Naţional de Informatica „Matei Basarab”  ,în 
calitate de partener, alături de alte 5 instituţii şcolare din Germania (coordonator proiect) ,Turcia, Spania, Olanda, 
Estonia. 
 

Coordonator:  Eleonoren-Gymnasium, WORMS, Germania 

Parteneri:  Colegiul Național de Informatică Matei Basarab, România  

   Özel Simge Ortaokulu, Turcia 
               Ies llorenç garcias i font, Spania  
   Lentiz Life College, Olanda 
   Mäetaguse Põhikool, Estonia 
  

Priorități orizontale: obiective cu privire la mediul înconjurător și la climă/valori comune, implicare și participare 
civică/ susținerea indivizilor în dobândirea și dezvoltarea unor aptitudini de bază și competențe cheie/ educație 
antreprenorială. Proiectul nostru dorește să-i învețe pe elevi evitarea risipei și creionează o atitudine prietenoasă cu 
mediul iar acestea, pe termen lung, vor duce la o schimbare majoră, din moment ce elevii de azi sunt cetățenii de 
mâine și cei ce vor lua decizii legate de viitorul planetei.  

 REZUMAT 

În societatea zilelor noastre, importanța unui stil de viață de calitate înaltă tinde să transforme oportunitățile în 
probleme, din moment ce percepția noastră asupra traiului cotidian a dus la consumerism, un supraconsum de 
mâncare, apă, energie, haine și alte bunuri.  Din nefericire, această viziune conduce la obiceiuri proaste, reprezentate 
de noțiunea de RISIPĂ, un element central al proiectului nostru, căci risipa contribuie la poluarea ecosistemului, 
îngreunarea inutilă a planetei și presiune pe umerii societății. Proiectul nostru propune lupta împotriva unor obiceiuri 
distructive, ceea ce corespunde unei priorități globale, definite de Comisia Europeană, ce vizează să sprijine 
conștientizarea problemelor mediului, în așa fel încât elevii noștri să devină adevărații factori ai schimbării (prin 
salvarea resurselor, reducerea consumului de energie și a risipei, promovarea unui stil alimentar sustenabil etc.). 
Proiectul ”The Waste” (”Risipa”) dorește să instruiască studenții în așa fel încât aceștia să evite risipirea și să-și 



însușească obiceiuri prietenoase cu mediul, toate acestea dublate de aptitudinile antreprenoriale care contribuie la 
dezvoltarea regională sustenabilă. 

 

Obiective:  

 *schimbarea percepției asupra standardelor unei vieți de calitate ce ar putea fi mai puțin definită prin 
RISIPĂ, consum, excesivitate și mai mult de noțiuni ca reutilizare, reciclare, reinvestire, ceea ce ar 
conduce, prin gândire critică, la un nou tipar comportamental de lungă durată, pentru a proteja mediul 
(natural și social) în care trăim.  

 *Conștientizarea grijii pentru mediul în care participanții își petrec viața, precum și înțelegerea propriilor 
capacități de a acționa și a lua decizii bune.  

 *Punerea în lumină a valorilor comune, spiritului civic, implicare și responsabilizare prin intermediul 
proiectelor internaționale. 

 *Susținerea elevilor/colegilor noștri în achiziția unor noi abilități  prin utilizarea eficientă a instrumentelor 
TIC atât pentru învățare, cât și pentru predare 

 *Încurajarea utilizării practice a limbilor străine în procesul dezvoltării și a unor abilități profesionale și 
personale, ca antreprenoriatul social, gândirea critică, creativitatea și cooperarea prin reutilizarea obiectelor 
și  promovarea unei economii sustenabile.  

 *Încurajarea predatului/învățatului la distanță în cazurile de urgență precum cel cu care ne confruntăm în 
prezent (coronavirusul) 

 *Formarea unei cooperări internaționale între instituțiile de învățământ  și schimbul de bune practici de 
predare, învățare și activități extracurriculare. 
 

Produsul final al proiectului este un videoclip (o publicitate) care ne va permite să ajungem la cât mai mulți oameni 
pentru a schimba viziunea despre ceea ce înseamnă viața de calitate prin internalizarea unor strategii ca, de exemplu, 
gestionarea înțeleaptă a risipei; la acestea se adaugă website-ul ”the Waste” (”Risipa”) și Twinspace-ul proiectului. 
Crearea produsului final va atrage atenția participanților față de grija pentru mediu, el va putea fi folosit ca un 
instrument de predare în școlile partenere, și, de asemenea, ca un produs de diseminare ce poate fi trimis instituțiilor 
interesate la nivel local-național-european-internațional. Video-ul va cuprinde 5 capitole (un minut fiecare), fiecare 
ilustând 5 probleme la nivel global care ne-am dori fie mai înțelept gestionate: RISIPA ALIMENTARĂ, RISIPA 
APEI, RISIPA ENERGIEI, RISIPA HAINELOR, RISIPA DE PLASTIC, toate acestea introduse de o secțiune 
scurtă legată de noțiunea de CONSUMERISM; cele 5 capitole și segmentul introductiv vor fi filmate în țările 
partenere și vor fi combinate într-un clip final unic, ele putând fi folosite separat sau împreună, depinzând de 
necesitatea didactică. Rezultatele proiectului vor fi în engleză, dar fiecare țară trebuie să asigure traducererile în 
limbile native pentru a face diseminarea mai eficientă la o scară mai largă, pentru un impact real asupra 
comunităților locale implicate în proiect. Astfel, vom încuraja utilizarea eficientă a limbilor străine în timpul 
mobilităților planificate, vom avea workshop-uri, dezbateri, analize, prezentări PPT etc. despre secțiunile relevante 
și vom oferi o informare/formare în Gândirea Critică, Cetățenia Activă, Valorile Comune Europene, Implicarea 
cetățenească și Spiritul civic responsabil. Studenții noștri vor crea o varietate de reprezentări vizuale pentru 
promovarea unui set de bune practici cu privire la mediului înconjurător, orientate spre reducerea deșeurilor 
reziduale și promovarea reutilizării/reciclării materialelor folosite. Reprezentările vor fi făcute prin flyere, postere, 
broșuri, ppt-uri etc., ce pot fi descărcate de pe canalele noastre principale de diseminare, website-ul ”Waste” 
(”Risipa”) și Twinspace, furnizate de către școli sau orice organizații din diferite sectoare. Toate reprezentările 
vizuale și activitățile LTT desfășurate vor duce la crearea videoclipului menționat mai sus.  

 



 
Rezultate concrete: 
 

  -Un clip video (o publicitate) despre gestionarea risipei  
 - Website 
  -Twinspace 
  -Logo  
 -2 calendare  
 -O broșură ce promovează o conduită prietenoasă cu mediul înconjurător  
 -Reprezentări vizuale precum flyere, citate, bannere, postere, PPT-uri  

 

Activități/Participanți:  
 *Fiecare școală parteneră va găzui o mobilitate și va organiza activități pentru a îndeplini obiectivele și 

pentru a crea rezultatele menționate mai sus. O întâlnire transnațională va avea loc online pentru o bună 
coordonare, la începutul proiectului.  

  
 *120 de elevi vor fi însoți de către 60 de profesori și vor participa la mobilitățile planificate. Toate 

comunitățile școlare vor fi direct sau indirect implicate în activitățile proiectului. Rezultatele acestuia vor 
avea un impact puternic pe un număr mare de oameni din toată lumea.  
 
Impact:  
Elevii noștri vor:  

 • înțelege importanței reducerii RISIPEI  
 •deveni mai activi și determinați prin dezvoltarea GÂNDIRII CRITICE  
 • conștientiza și înțelege diversitatea socio-culturală  
 • căpăta competențe sociale, civice și interculturale necesare pentru propria lor dezvoltare personală •învăța 

mai multe despre ei înșiși, alte societăți și tradiții  
 •deveni persoane încrezătoare ce au simțul valorii de sine, al identității personale și europene  
 •dezvolta abilitățile de instrospecție, cercetare și evaluare  
 •improviza aptitudinile de comunicare în engleză  

 
Profesorii vor:  

 •invăța metode inovative de predare pe baza instrumentelor TIC prin participarea activă la crearea 
reprezentărilor vizuale  

 •schimba idei și bune practici în ceea ce privesc problemele de mediu, elevii proveniți din medii 
defavorizate, diversitate în sălile de curs, utilizarea unor noi metode de predare și instrumente  
 
Școlile noastre vor  

 •crește calitatea educației prin oferirea unei experiențe de învățare internaționale și consolidarea cooperării 
transfrontaliere. 
 

 
 
 
 
 
 



LTT- Learning/teaching/training- mobilități internaționale 

C1 ROMÂNIA (fără deplasare internațională) 

• Crearea și gestiunea Website-ului proiectului  
• Găzduirea primei mobilități pe tematica CONSUMERISMULUI și a GÂNDIRII CRITICE - Noiembrie 2020  
• Organizarea activităților LTT legate de CONSUMERISM și GÂNDIREA CRITICĂ  
• Crearea și publicarea produselor vizuale legate de consumerism  
 
C2- OLANDA  

• Realizarea MODULULUI DE RISIPĂ ENERGETICĂ pe website  
• Găzduirea celei de-a doua mobilități pe tematica RISIPEI ENERGETICE - Martie 2021  
• Organizarea activităților LTT legate de RISIPA ENERGETICĂ și PUBLICITATE  
• Crearea și publicarea reprezentărilor vizuale despre risipa energiei  
• Conceperea calendarelor pentru 2021& 2022  
 

C3- TURCIA  

• Realizarea MODULULUI DE RISIPĂ ALIMENTARĂ pe website  
• Găzduirea celei de-a 3-a mobilități pe tematica RISIPEI ALIMENTARE - Iunie 2021 
 • Organizarea activităților LTT legate de RISIPA ALIMENTARĂ și ANTREPRENORIAT SOCIAL  
• Crearea și publicarea reprezentațiilor vizuale despre risipa alimentară  
• PPT: abilități antreprenoriale  
 

C4 – SPANIA  

• Crearea MODULULUI DE RISIPĂ A PLASTICULUI pe website  
• Găzduirea celei de-a 4-a mobilități pe tematica RISIPEI DE PLASTIC - Octombrie 2021  
• Organizarea activităților LTT legate de RISIPA PLASTICULUI și DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ  
• Crearea și publicarea reprezentărilor vizuale despre risipa plasticului  
• Broșură: obiceiuri prietenoase cu mediul înconjurător  

 

C5- ESTONIA  

• Crearea MODULULUI DE RISIPĂ A APEI pe website  
• Găzduirea celei de-a 5-a mobilități pe tematica RISIPEI DE APĂ - Martie 2022  
• Organizarea activităților LTT legate de RISIPA APEI și CREATIVITATE  
• Crearea și publicarea reprezentărilor vizuale legate de risipa apei  
• Crearea și ocuparea de conturile rețelelor de socializare 
 

C6- GERMANIA- (COORDONATOR)  

• Organizarea unei întâlniri transnaționale virtuale (doar profesori)  
• Organizarea celei de-a 6-a mobilități- MODULUL RISIPA DE HAINE - Iunie 2022  
• Organizarea activităților LTT legate de RISIPA HAINELOR și CETĂȚENIA ACTIVĂ  
• Crearea și publicarea de reprezentări vizuale despre risipa hainelor 
• Crearea video-ului final 
 



 Numarul participantilor pe intreg parteneriatul si profilul lor:: 

*participanți direcți 90-100 de elevi din cele 6 tari  (cu varste intre 14-18 ani din învățământul secundar general), 

printre care vor fi si din medii sociale și social- economice defavorizate, elevi cu dizabilități sau elevi imigranți , 50 

de cadre didactice din cele 5 tari (limba engleza, stiinte ale naturii, stiinte sociale, TIC, audio-vizual)  ; 

*participanți indirecți: 1700 de studenți și 300 de profesori din școlile partenere. 

Numarul participantilor români la mobilitati: 

*23 elevi (20 mobilitati si 3 rezerve) din care 3-4 locuri pentru elevii cu dizabilități, elevi proveniți din medii 

defavorizate sau imigranți 

* 6 profesori plus 2 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, copia dupa buletin, 

acordul de voluntariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SELECTIA 

Selecția membrilor din echipa de proiect se realizează prin concurs de dosare (100p maxim) 

depuse la secretariatul  scolii la care se adauga o proba de interviu in limba engleza (50 p maxim) 

in care participantul trebuie sa raspunda la intrebari legate de proiect si de motivatia sa dar si sa 

rezolve probleme practice legate de notiunile-cheie ale proiectului. 

Procesul de selecție se organizează în conformitate cu calendarul stabilit  

Etapa Termen 

Diseminarea proiectului și a informațiilor 

referitoare la procesul de selecție  

01-30 septembrie 2020 

Depunerea dosarelor la coordonatorul proiectului   26-31 octombrie 2020 

Evaluarea dosarelor candidaților   2-3 noiembrie 2020 

4 noiembrie, interviu 

Anunțarea rezultatelor procesului de selecție  6 noiembrie 2020 

 

CRITERII DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ pentru elevi . 

1. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE: 

• Participantul trebuie să fie elev al Colegiului Naţional de Informatica „Matei Basarab” 

• Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani (LICEU); 

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

2 CONDIŢII DE SELECŢIE: 

• Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau 

Respins; 

• Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii (argumentată în 

scrisoarea de motivație)- 15p 



• Media 10 ( zece) la purtare prin recomandarea dirigintelui- 10p 

• Participare la activități curriculare si extracurriculare relevante pentru proiect (de exemplu, 

proiecte de antreprenoriat social, proiecte de protectia mediului inconjurator, concursuri de 

creatie artistica in domeniul audio-vizualului, concursuri de debate etc.)-15p 

• Implicarea in activitati de voluntariat sau activitati extracurriculare.-10p 

• Participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel european minim B1/B2 din CECR-10p 

• Cunoasterea unei alte limbi de circulație internațională la nivel A2/B1-10p  

• Competențe digitale, în special de editare video. -10p 

• Elevul poate asigura cazarea unui elev străin în timpul mobilității din România- 10p 

•Elevul nu a mai beneficiat de alta finantare europeana in programele Erasmus ale scolii in 

ultimul an-10p (acest criteriu nu este eliminator, elevii care au participat la alte proiecte nu 

vor primi acest punctaj dar se pot inscrie in proiect) 

• Elevul poate aparține următoarelor categorii: elevi cu dizabilități, elevi cu dificultăți de 

învățare, elevi imigranți, elevi proveniți din medii socio-economice defavorizate (3-4 locuri) caz 

în care depune un dosar cu acte relevante pentru situația sa.  

3. CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ : 

• Cerere de înscriere (formular tip); 

• Copie xerox după cartea de identitate; 

• CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip); 

• Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a participa la 

proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al 

proiectului 

• Documente care sa dovedească limbile străine cunoscute si nivelul, competențele digitale, 

participarile la proiecte, activitati, concursuri etc. relevante pentru proiect (PORTOFOLIU) 

• Acord parinţi pentru participarea la selecţie și implicit acord de cazare pentru elev străin; 



• Recomandarea de la profesorul diriginte cu media la purtare din anul anterior 

•Declaratie pe proprie raspundere ca nu a mai beneficiat de de o alta finantare in programe 

europene ale scolii (daca e cazul) 

• Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului; 

• In cazul elevilor cu dizabilități/imigranți/proveniți din medii defavorizate: dosarul care să 

ateste acest lucru 

 

CRITERII DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ-pentru profesori: 

1 CONDIŢII DE ELIGIBILITATE: 

• Participantul trebuie sa fie profesor/personal auxiliar încadrat la Colegiul Național de 

Informatică “Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea .   

• Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit. 

2 CONDIŢII DE SELECŢIE: 

• Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau 

Respins; 

• Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii (argumentată în 

scrisoarea de motivație)- 15p 

• Activeaza in CNI Matei Basarab de cel putin 3 ani si  a  obtinut  calificativul foarte bine in 

ultimii trei ani; - 10p 

• Participare la activități curriculare si extracurriculare relevante pentru proiect (de exemplu, 

proiecte de antreprenoriat social, proiecte de protectia mediului inconjurator, concursuri de 

creatie artistica in domeniul audio-vizualului etc.)-15p 

• Implicarea in activitati de voluntariat sau activitati extracurriculare.-10p 

• Participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel european minim B1/B2 din CECR-10p 

• Cunoasterea unei alte limbi de circulație internațională-10p  



• Competențe digitale si de programare. -10p 

•Competențe în educație non-formală atestate prin participarea la cursuri sau prin realizarea de 

activități -10p 

• Expertiză  în managementul proiectelor europene în cadrul ProgramuluiErasmus +/LLP SAU 

Profesorul nu a mai beneficiat de alta finantare europeana in programele Erasmus ale scolii in 

ultimul an-10p (Ultimele doua criterii se exclud reciproc) 

 

3 CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ : cadre didactice: 

• Cerere de înscriere (formular tip); 

• Copie xerox după cartea de identitate; 

• CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip); 

• Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a participa la 

proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al 

proiectului 

• Documente care sa dovedească limbile străine cunoscute si nivelul, competențele digitale;  

• Documente care sa dovedeasca participarile la proiecte, activitati, concursuri etc. relevante 

pentru proiect (stiinte ale naturii, stiinte sociale, audio-vizual, TIC) 

• Documente care sa ateste competentele de predare in educatia non-formala 

•Declaratie pe proprie raspundere ca nu a mai beneficiat de de o alta finantare in programe 

europene ale scolii SAU dovada experientei in domeniul proiectelor europene. 

• Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului; 

 

 

Mai jos sunt ataste documentele necesare completarii dosarului de inscriere. 



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 
__________________________________ profesor/elev/ă în clasa _____ 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 “NO WASTE BUT HASTE FOR A GOOD FATE ”   Nr de referinta 2020-1-DE03-
KA229-077567_2 
Prezentei cereri de înscriere anexez următoarele documente: 
- Copie xerox după cartea de identitate; 
- Fişa de înscriere a candidatului 
- Scrisoare de motivaţie, intenţie  
- Curriculum Vitae în format Europass  
- Portofoliu care să conțină actele doveditoare 
- Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului 
- Formularul de înregistrare a grupului ţintă 
- Declaraţie privind excluderea finanţării multiple  
- Acord voluntariat grup ţintă 
- Acord participare proiect părinte (doar pentru elevi) 
- Declaratie parinte(doar pentru elevi) 
- Recomandare diriginte (doar pentru elevi) 
- Adeverință calificative ultimii 3 ani (doar pentru profesori) 
 
Semnătură profesor/elev/ă, Semnătura Părinte/tutore, Data completării cererii 
_________________ _____________________ ___________________ 
 
 
 
Doamnului Director al Colegiului Național de Informatica „Matei Basarab”-Rm Valcea 

 

 

 

 

 

 

 



SCRISOARE DE INTENȚIE 

Stimată doamnă/domn, 

 

Adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la selectarea 

membrilor grupului ţintă al proiectului, având în vedere pregătirea mea în domeniile 

menționate ,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 la proiectul dumneavoastră, vă rog să mă contactaţi pentru detalii la adresa de 

email:……………....................................., sau la telefon……….................……… 

Vă mulţumesc, 

Nume şi prenume: 

Semnătura: 

Data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGAJAMENT SCRIS 

 

 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 

 

 

Subsemnatul/a……………….....…………..………,, parintele elevului……………………………………, avand 

CNP…………...……………………… domiciliat/ă în……..…………. str. ..................……….…........………. 

nr.....….… ap.….…. tel. fix…….......….…… tel. mobil…….................……. e-mail……...…. 

................…....….. ca beneficiar/ă al/a proiectului ”NO WASTE BUT HASTE FOR A GOOD FATE”, 

Nr. de referință: 2020-1-DE03-KA229-077567_2  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 

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 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 

 

 

 

  



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 alta (specificaţi)_________________ 

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. 

 

 

 

Nume prenume Semnătura 

______________________________________________________________ 

 

 



 

DECLARAŢIE  PRIVIND  EXCLUDEREA  FINANŢĂRII   MULTIPLE 

Subsemnatul/a………………………………………………......…………..….……, 
CNP…………...…………………………domiciliat/ă în……..……………………. str. 
.....................……..…........………. nr.....….… bl………..ap.….….sector…….. 

tel. mobil……...........................................……. e-mail……...…. ................…....… 

ca fiul/fiica mea, ca beneficiar/ă al/a proiectului ”NO WASTE BUT HASTE FOR A GOOD FATE”, 
Nr. de referință: 2020-1-DE03-KA229-077567_2, 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………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ACORD DE VOLUNTARIAT 

 

 

Subsemnatul/a………………......………………………………...….…, CNP…………...………………domiciliat/ă 
în……..………………………..……. str.........................…………………….nr ………………. bl .....….… ap.….…….  

telefon.……............................……. email……...................................…....………  

sunt de acord să particip ca voluntar, ocupând poziţia de rezervă în grupul ţintă în 
implementarea proiectului ”NO WASTE BUT HASTE FOR A GOOD FATE”, Nr. de referință: 2020-1-
DE03-KA229-077567_2,finanţat Uniunea Europeană.  

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

 

 

 

 

Data,                                                                                                                          Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODEL FIȘĂ DE EVALUARE 

 

Proiectul  de parteneriat strategic in domeniul scolar, parteneriate doar intre scoli in cadrul  
programului ERASMUS+ cu titlul “NO WASTE BUT HASTE FOR A GOOD FATE”                              

Nr de referinta 2020-1-DE03-KA229-077567_3 
FIȘĂ INDIVIDUALĂ DE EVALUARE DOSAR 
PROFESOR…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CRITERIU PUNCTAJ MAXIM PUNCTAJ OBTINUT 
Expunerea motivatiei participarii la proiecti 15  
Vechime de cel putin 3 ani in liceu si calificativul FB 10  
Partciparea la activitati relevante pt proiect (antreprenoriat 
social, protectia mediului inconjurator, proiecte in domeniul 
audio-vizualuluiii 

15  

Implicarea efectiva in activitati extracurriculare si de 
voluntariatiii 

10  

Limbă englezaiv 10  
Limba străină 2 v 10  
Competente digitale si de programarevi 10  
Cursuri de educatie non-formala si activitati in acest sensvii 10  
Expertiza in proiecte europene  SAU profesorul nu a mai 
beneficiat de finantare Erasmusviii 

10  

 
1 SE va analiza scrisoarea de motivatie si se vor puncta cele 3 motive expuse de candidat in functie de relevanta 
pentru proiect, pertinenta si claritate.(3motive ori 5p) 
1 Se vor lua in considerare diplomele de participare la activitati, concursuri, parteneriate din domeniile : 
antreprenoriat social, protectia mediului inconjurator, audio-vizual. Varietatea activitatilor primeaza asupra 
numarului (maxim 5 activitati ori 3p) 
1 Se vor lua in considerare diplôme, atestate, certificate din activitati de voluntariat si activitati extracurriculare 
care sa ateste participarea directa (maxim 4 activitati ori 2,5p) 
 
1 Se vor lua în considerare diplomele în ordinea importanței lor: doctorat, master, licență. 10/8/6/4 (pt cadrele 
didactice ce predau ac disciplină din aria curriculară)/6/4/2 (pentru cadrele didactice ce predau alte discipline din 
altă arie curriculară daca prezinta atestate Cambridge, cursuri de limba, participari la ac. In engleza) 
 
1 Se vor lua în considerare diplomele în ordinea importanței lor: doctorat, master, licență. 10/8/6/4 (pt cadrele 
didactice ce predau ac disciplină din aria curriculară)/6/4/2 (pentru cadrele didactice ce predau alte discipline din 
altă arie curriculară daca prezinta atestate de limba, cursuri de limba, participari la ac. In respectiva limba) 
 
1 Se vor lua în considerare diplomele în ordinea importanței lor: doctorat, master, licență. 10/8/6/4 (pt cadrele 
didactice ce predau ac disciplină din aria curriculară)/6/4/2 (pentru cadrele didactice ce predau alte discipline din 
altă arie curriculară daca prezinta atestate ECDL, module din alte cursuri, alte certificate) 
1 Se vor lua in considerare diplôme, atestate, certificate din activitati de educatie non-formala care sa ateste 
participarea directa (maxim 2 activitati ori 2,5p) sau/si cursuri de educatie non-formala (maxim 2 cursuri ori 2,5p) 
11111111Se vor lua in considerare certificatele de participare la alte proiecte SAU declaratia pe propria raspundere ca 
profesorul nu a mai beneficiat de alte finantari in programul Erasmus 
NOTA- Documentele care nu au relevanță pentru proiect nu vor fi luate în considerare. 



Proiectul  de parteneriat strategic in domeniul scolar, parteneriate doar intre scoli in cadrul  
programului ERASMUS+ cu titlul “NO WASTE BUT HASTE FOR A GOOD FATE”                              

Nr de referinta 2020-1-DE03-KA229-077567_2 
FIȘĂ INDIVIDUALĂ DE EVALUARE DOSAR 
ELEV…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CRITERIU PUNCTAJ MAXIM PUNCTAJ OBTINUT 
1.Expunerea motivatiei participarii la proiect  15  
2. Media 10 la purtare si recomandarea dirigintelui  10  
3. Partciparea la activitati relevante pt proiect (antreprenoriat 
social, protectia mediului inconjurator, proiecte in domeniul 
audio-vizualului 

15  

4. Implicarea efectiva in activitati extracurriculare si de 
voluntariat 

10  

5. Limbă engleza  10  
6. Limba străină 2  10  
7. Competente digitale/editare video 10  
8. Elevul poate asigura cazarea unui elev strain 10  
9. Elevul  nu a mai beneficiat de finantare Erasmus 10  
 

1. SE va analiza scrisoarea de motivatie si se vor puncta cele 3 motive expuse de candidat in functie de 
relevanta pentru proiect, pertinenta si claritate.(3motive ori 5p) 

2. Recomandarea 
3. Se vor lua in considerare diplomele de participare la activitati, concursuri, parteneriate din domeniile : 

antreprenoriat social, protectia mediului inconjurator, audio-vizual. Varietatea activitatilor primeaza 
asupra numarului (maxim 5 activitati ori 3p) 

4. Se vor lua in considerare diplôme, atestate, certificate din activitati de voluntariat si activitati 
extracurriculare care sa ateste participarea directa (maxim 4 activitati ori 2,5p) 

5. Se vor lua în considerare diplomele în ordinea importanței lor: certificate de competențe lingvistice B1-B2, 
olimpiade școlare (faza națională, faza județeană), adeverința de la școală.10/8/6/4-bilingv/3-
intensiv/2normal 

6. Se vor lua în considerare diplomele în ordinea importanței lor: certificate de competențe lingvistice B1-B2, 
olimpiade școlare (faza națională, faza județeană), adeverința de la școală.10/8/6/4-bilingv/3-
intensiv/2normal 

7.  Se vor lua în considerare diplomele în ordinea importanței lor: olimpiade școlare (faza națională, faza 
județeană), clasa de matematica-informatica intensiv informatica, ECDL.10/8/6/4 

8. Declaratia parintelui 
9. Declaratia pe proprie raspundere 
 
 

NOTA: pentru elevii aflati intr-una din situatiile urmatoare (dizabilitati, dosar social, imigranti) exista locuri speciale 
care pot fi ocupate prin depunerea unui dosar care sa contina acte doveditoare.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Date generale ale evaluării 
 
1. Din dosarele depuse, se va ține cont de principiul egalității între sexe. 
2. Din dosarele depuse, există o prioritate acordată elevilor cu dizabilități sau cei proveniți din medii 

defavorizate. 
3. Atât elevii cât și profesorii au fost invitați la un interviu, dacă doresc să își susțină candidatura în fața 

comisiei. Proba interviului nu este obligatorie. Se desfasoara in limba engleza cu intrebari referitoare la: 
continutul proiectului, motivatia participarii si rezolvare de probleme legate de organizarea activitatilor. 
La interviu, candidatul va fi invitat să se prezinte într-o limbă străină ( engleza), să motiveze prezența lui în 
acest proiect  și să rezolve două probleme practice referitoare la proiect 

4. Dosarele care nu corespund criteriilor de eligibilitate vor fi descalificate. 
5. Dosarele vor fi evaluate conform criteriilor de selecție publicate și în baza interviului (benevol) al 

candidatului.. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

i SE va analiza scrisoarea de motivatie si se vor puncta cele 3 motive expuse de candidat in functie de relevanta 
pentru proiect, pertinenta si claritate.(3motive ori 5p) 
ii Se vor lua in considerare diplomele de participare la activitati, concursuri, parteneriate din domeniile : 
antreprenoriat social, protectia mediului inconjurator, audio-vizual. Varietatea activitatilor primeaza asupra 
numarului (maxim 5 activitati ori 3p) 
iii Se vor lua in considerare diplôme, atestate, certificate din activitati de voluntariat si activitati extracurriculare 
care sa ateste participarea directa (maxim 4 activitati ori 2,5p) 
 
iv Se vor lua în considerare diplomele în ordinea importanței lor: doctorat, master, licență. 10/8/6/4 (pt cadrele 
didactice ce predau ac disciplină din aria curriculară)/6/4/2 (pentru cadrele didactice ce predau alte discipline din 
altă arie curriculară daca prezinta atestate Cambridge, cursuri de limba, participari la ac. In engleza) 
 
v Se vor lua în considerare diplomele în ordinea importanței lor: doctorat, master, licență. 10/8/6/4 (pt cadrele 
didactice ce predau ac disciplină din aria curriculară)/6/4/2 (pentru cadrele didactice ce predau alte discipline din 
altă arie curriculară daca prezinta atestate de limba, cursuri de limba, participari la ac. In respectiva limba) 
 
vi Se vor lua în considerare diplomele în ordinea importanței lor: doctorat, master, licență. 10/8/6/4 (pt cadrele 
didactice ce predau ac disciplină din aria curriculară)/6/4/2 (pentru cadrele didactice ce predau alte discipline din 
altă arie curriculară daca prezinta atestate ECDL, module din alte cursuri, alte certificate) 
vii Se vor lua in considerare diplôme, atestate, certificate din activitati de educatie non-formala care sa ateste 
participarea directa (maxim 2 activitati ori 2,5p) sau/si cursuri de educatie non-formala (maxim 2 cursuri ori 2,5p) 
viiiviiiviiiviiiviiiviiiviiiviiiSe vor lua in considerare certificatele de participare la alte proiecte SAU declaratia pe propria 
raspundere ca profesorul nu a mai beneficiat de alte finantari in programul Erasmus 
NOTA- Documentele care nu au relevanță pentru proiect nu vor fi luate în considerare. 
 


