
 
 

 

 

 

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA BENEFICIARILOR DIRECȚI 

PROFESORI PARTICIPANȚI LA CURS DE FORMARE 
 

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale a acordat Colegiului Economic „A D Xenopol” București, Acreditarea Erasmus pentru 

a derula proiecte de mobilitate Erasmus+ în domeniul Educației Școlare.  

Perioada de valabilitate a prezentei Acreditări este 01.03.2021–31.12.2027 cu numărul: 

2020-1-RO01-KA120-SCH-095420. 

Colegiul Economic A.D. Xenopol s-a angajat să implementeze activități finanțate prin 

Programul Erasmus+ în conformitate cu Standardele de Calitate Erasmus: 

 Incluziune și diversitate. 

 Sustenabilitatea și responsabilitatea față de mediu. 

 Educația digitală  

 Participarea activă la rețeaua organizațiilor Erasmus. 

Perioada de desfășurare a proiectului 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060769 este de 15 luni: 

01.06.2022-30.08.2023.  

Bugetul aprobat pentru proiectul 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060769este de 34.300 EURO.  

Obiectivele proiectului sunt: 

1. Creșterea nivelului de motivare, dobândirea de noi abilități și sporirea efectelor educației pe 

termen lung. 

2. Dezvoltarea competențelor (profesionale, digitale, manageriale) cadrelor didactice. 

Una dintre activitățile propuse pentru atingerea obiectivelor este participarea a 6 cadre 

didactice la cursuri de formare, timp de 7 zile în Portugalia, în perioada 01.06.2022- 30.08.2023. 

PREZENTUL ANUNȚ VIZEAZĂ SELECȚIA CELOR 6 PROFESORI PARTICIPANȚI 

LA CURSUL DE FORMARE. 

Perioada de desfășurare: Portugalia  02.07.2023-08.07.2023  

Activitățile obligatorii ale profesorilor:  

- participare responsabilă la toate activitățile mobilității;  

- completarea raportului de activitate; 

- participare la activitățile de diseminare și valorizare; 

Criterii de selecție:  

- titular la Colegiul Economic AD Xenopol (sau suplinitori, în cazul necompletării locurilor);  

- competențe de comunicare în limba engleză sau turcă, minim nivelul A2;  

- abilități digitale de bază;  

- disponibilitate de lucru în echipă alături de elevi și abilități de coordonare în diverse 

activități extrașcolare(profesor diriginte, participarea la activități extrașcolare, coordonare a 

cercurilor de elevi, participarea la proiecte Erasmus+, publicarea de articole în reviste educaționale 

și volume de specialitate, coordonare publicare articole în reviste educaționale, participarea la 

realizarea de materiale promoționale pentru școală, interes pentru prezentarea unor metode 

inovative de predare-învățare-evaluare integrate în activitatea didactică la cercuri metodice 

/simpozioane și /sau în publicații, participare la acțiuni de voluntariat);  

 

Criteriii de departajare: 

- experiență în derularea de proiecte la nivel instituțional, local, regional, național și 

internațional (coordonare și/sau implementare, monitorizare, evaluare, valorizare etc);  

- scenariu didactic de specialitate, care să conțină metode didactice activ-participative, 

centrate pe elevi, bazate pe interdisciplinaritate și care valorizează patrimoniul comun al Europei. 

 

 



 
 

 

 

 

Dosarul de selecție va conține următoarele documente:  

1. Cerere de înscriere (model tip); 

2. Copie BI/CI (copie pașaport pentru mobilitate Turcia); 

3. CV Europass însoțit de documente justificative conform criteriilor de selecție; 

4. Scrisoare de intenție (motivația participării la mobilitate); 

5. Acord privind utilizarea datelor cu caracter personal (model tip); 

6. Declarație pe proprie răspundere (model tip); 

7. Decizie (Titular/Suplinitor la Colegiul Economic AD Xenopol). 

 

Grila de evaluare 

Criteriul Punctaj 

Decizie 10p 

Competențe de comunicare în limba engleză, (nivel întelegere citire/ascultare – 
minim B1, nivel exprimare orala –minim A2) 

20p 

CV europass (abilități digitale de bază, etc) 20p 

Scrisoare de intenție 15p  

Profesor diriginte, participarea la activități extrașcolare, coordonare a cercurilor de 
elevi,participarea la proiecte Erasmus+ , publicarea de articole în reviste 
educaționale și volume de specialitate, coordonare publicare articole în reviste 
educaționale, participarea la realizarea de materiale promoționale pentru școală, 
interes pentru prezentarea unor metode inovative de predare-învățare-evaluare 
integrate în activitatea didactică la cercuri metodice / simpozioane și / sau în 
publicații , participare la acțiuni de voluntariat 

35p 

TOTAL 100 p 

Criterii de departajare (dacă este cazul) 

- experiență în derularea de proiecte la nivel instituțional, local, regional, național și 

internațional (coordonare și/sau implementare, monitorizare, evaluare, valorizare etc);  

- scenariu didactic de specialitate, care să conțină metode didactice activ-participative, 

centrate pe elevi, bazate pe interdisciplinaritate și care valorizează patrimoniul comun al Europei. 

Toate documentele vor fi adunate într-un dosar de plastic cu șină, iar prima filă va cuprinde 

numele și prenumele candidatului. Comisia de selecție poate solicita, în perioada evaluării 

candidaturilor, și alte documente justificative, pe lângă cele menționate expres ca făcând parte din 

Dosarul de selecție. 

Dosarul de selecție se va preda la secretariatul școlii până la data limită de primire a 

candidaturilor.  

 

Calendarul procesului de selecție:  
1. Stabilirea Comisiei de selecție și alocarea criteriilor de selecție: 19-28 septembrie 2022; 

2. Afișarea anunțului, criteriilor și condițiilor de selecție: 30 septembrie 2022; 

3. Depunerea dosarelor de candidatură: 03 octombrie-14 octombrie 2022; 

4. Evaluarea candidaturilor: 15octombrie-30 octombrie 2022; 

5. Afișarea rezultatelor:  31 octombrie 2022. 

 

Data de afișare 30.09.2022 

                                                          

 



 
 

 

 

 

ANEXA 1 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE PROFESORI PENTRU  

CURS DE FORMARE 

 
 

Subsemnatul/a……………………………………,profesor………….................la Colegiul 

Economic A.D. Xenopol, domiciliat/ă în localitatea .................................………………..............., 

județ/sector….…........................., strada ……………………….........., nr. ………, bl. ………., 

sc.…., et.…, ap..…........ telefon..................…………………, adresă e-mail ……………….……..., 

doresc să particip la Curs de formare desfășurat în cadrul Programului ERASMUS+1, Acțiunea 

Cheie1–EducațiaȘcolară (SCH) Contract numărul 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060769, 

parte a Acreditării numărul: 2020-1-RO01-KA120-SCH-095420 pentru mobilități Erasmus+ . 

Precizez că am luat notă de prevederile procedurii de selecție din proiectul menționat mai 

sus și sunt de acord cu acestea. 

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 
 

 Copie BI/CI (copie pașaport pentru mobilitate Turcia); 

 CV Europass însoțit de documente justificative conform criteriilor de selecție; 

https://europa.eu/europass/ro) 

 Scrisoare de intenție (motivația participării la mobilitate) (https://europa.eu); 

 Acord privind utilizarea datelor cu caracter personal (Anexa 2); 

 Declarație pe proprie răspundere (Anexa 3); 

 Decizie (Titular/Suplinitor la Colegiul Economic AD Xenopol). 

 

 

 
 
 
 
 

Data:                                                                       Nume și prenume:  

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

                                                                                                       

                                                                                          Semnătură, 

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

 

 

https://europa.eu/europass/ro
https://europa.eu/


 
 

 

 

 

ANEXA 2 

ANGAJAMENT SCRIS PROFESORI 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 
 

 
Subsemnatul/a……………………………………............................, profesor la Colegiul 

Economic A.D.Xenopol, domiciliat/ă în localitatea ..........................................……………….., 

județ/sector….…......................, strada ………………………., nr. ………, bl. ………., sc. …., 

et.…, ap.….telefon...............................…, adresă e-mail .....……………….……………........ ca 

beneficiar/ă al/a Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1–Educația Școlară (SCH) 

Contract numărul–2022-1-RO01-KA121-SCH-000060769, parte a Acreditării numărul:2020-1-

RO01-KA120-SCH-095420 pentru mobilități Erasmus+ în domeniul Educației Școlare, declar 

prin prezenta că am fost informat cu privire la obligativitatea de a furniza datele personale, cu 

respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

Declar că sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate în scopul proiectului sus-

menţionat și înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de 

aobţine 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 candidature depus (reînnoirea cărţilor de 

identitate, schimbare anumelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), să anunţ echipa de 

implementare a proiectului şi să aduc copii ale actelor doveditoare. 

 
 
 

Data:                                                                                                                    Nume șiprenume: 
..........................                                                                                                                       ............................ 

 
                                                                                                         Semnătură 

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



 
 

 

 

 

ANEXA 3 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 

 

Subsemnatul/a……………………………………............................, profesor la Colegiul 

Economic A.D.Xenopol, domiciliat/ă în localitatea ..........................................……………….., 

județ/sector….…......................, strada ………………………., nr. ………, bl. ………., sc. …., 

et.…, ap.….telefon.........................…, adresă e-mail ……………….……………................... 

Declar că am fost informat/ă cu privire la faptul că: 

- în eventualitatea în care s-a realizat plata cheltuielilor de călătorie, în cazul renunțării la 

mobilitate (indiferent de motiv) ulterior acestei plăți, conform regulamentului financiar Erasmus +, voi 

rambursa integral contravaloarea cheltuielilor efectuate, inclusiv diferenţa costului pentru 

achiziţionarea unui bilet de călătorie pentru un alt participant de rezervă. 

- la întoarcerea din mobilitate voi realiza raportul de mobilitate și voi disemina rezultatele 

proiectului 

 

 

 

 

 

 
Data,                                                                                                             Semnătura, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


