
Anexa 1 – Calendarul concursului de selecție a 
participanţilor la proiecte Erasmus* 

 

 
 
 

 

 

Termen limită depunere dosare 

 

 

10 octombrie -19 octombrie 2022 

Depunerea 
 

 

Realizarea selecției 

20 -21 octombrie 2022 - proba de 

interviu- 

 

 

Afișarea rezultatelor 

 

 

24 octombrie 2022 

 

 

Depunerea contestațiilor 

 

 

24-25 octombrie 2022 

Afișarea rezultatelor finale 
 

 

26 octombrie 2022 



Anexa 2 
 

 

 ANUNȚ  SELECȚI E  CADRE  DI DACT I CE  –  CURSURI DE 

FORMARE/ JOB SHADOWING 
în cadrul Programului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH) 

Contract numărul 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061944 
 

 

Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni, anunță derularea unui concurs de 

selecție a cadrelor didactice titulare pentru a participa la cursuri de formare și activități de 

tip job shadowing în cadrul Acreditării Erasmus+ care are ca obiectiv îmbunătățirea 

competențelor digitale ale profesorilor. 

Profesorii trebuie să completeze formularul online distribuit pe grupul de 

WhatsApp şi pe site-ul şcolii. 

Criterii de selecție pentru profesori însoțitori/ profesori care participă la cursuri 

de formare/job shadowing : 
   Să fie profesor titular al CNNG Fălticeni 
   Să dețină competențe lingvistice de comunicare în limba engleză şi 

competențe digitale 

 Să aibă disponibilitate de lucru în echipă alături de elevi, abilități de 

coordonare a unor activități extrașcolare; 
   Să organizeze sesiuni de informare/ activități demonstrative în care să 

valorifice metode și tehnici învățate în cadrul proiectului Erasmus+ 

   Să realizeze articole, informări, materiale audio-video pe care să le 

publice pe site-ul școlii sau în presa online 

Număr locuri pentru profesori: 

-însoțitori: 3 pentru Badalona, 1 pentru Grecia, 1 pentru Slovacia 
- participanți la cursuri de formare: 10, în două fluxuri ( Grecia – 
Salonic/Halkidiki) 

- participanți la activități de tip job shadowing: 10, în trei fluxuri ( 3-Lituania, 3- 

Grecia - Salonic, 4 – Spania- Badalona) 

Dosarul de selecție trebuie să cuprindă: 

-     Cerere de înscriere; 

- Scrisoare de intenție în limba engleză în care vor motiva de ce își doresc să 

participe la activitățile de formare și cum vor aplica ceea ce vor învăța în 

procesul didactic. De asemenea, vor preciza în ce măsură dețin 

competențe de comunicare în limba engleză și competențe digitale. 

-     CV Europass 

-     Acord privind utilizarea datelor personale. 

Dosarele vor fi predate la SECRETARIAT.



Anexa 3 

ANUNȚ  SELECȚI E  ELEVI  PENTRU PARTI CI PAREA L A MOBI LI 

TĂȚ  DE 

 SCURTĂ DU RATĂ  ÎN DOMENI UL  EDUCAȚI E  

ȘCOLARĂ  
Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH), contract numărul 2022-1-RO01-KA121- 
SCH-000061944 

 

 

Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni, anunță derularea unui concurs de 

selecție a elevilor pentru a participa la mobilități de grup derulate în urma obținerii 

acreditării Erasmus + 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061944 

Obiectivele acreditării sunt: implicarea elevilor în activități de tip outdoor și de 

combatere și prevenire a violenței. 

Criterii de selecție pentru elevi: 
În anul școlar 2021-2021 a obținut media generală de cel puțin 9, 00, 10 la purtare 
și minim 9,00 la disciplina limba engleză; 

Modul în care este motivată dorinţa de participare la mobilitate: obiective,modul 

de pregătire, impact, diseminare/valorizare a rezultatelor proiectului (scrisoare de 

intenție); 
Competenţe digitale 

Implicare în activitățile extracurriculare și extrașcolare ale școlii. 

Număr locuri elevi: 25 

15 elevi pentru Badalona – elevi din clasele liceale – 27-31-martie 2023 

4 elevi pentru Grecia – elevi din clasele gimnaziale- 22-26 mai 2023 

5 elevi pentru Slovacia – elevi din clasele liceale – 5-9 iunie 2023 
 

 

Dosarul de selecție trebuie să conțină: 

-     Cerere de înscriere (model tip); 

- Recomandarea dirigintelui(model tip) în care sunt trecute și 

rezultatele școlare; 
-     Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali (model tip); 
-     Angajament scris /Acord privind protecția datelor personale; 

-     CV Europass; 

-     Scrisoare de intenție în limba engleză. 
 
 

 

Elevii trebuie să completeze formularul online postat pe site-ul şcolii cu informaţii 

necesare selecţiei. 
 

 

Verificarea competenţelor lingvistice şi digitale este o condiţie a selecţiei. 
 
 
 
 
 

 
Dosarele vor fi predate la SECRETARIAT.



Anexa 4  
 

CERERE DE ÎNSCRIERE
 

 
 

Subsemnatul/a ……………………………………, elev/elevă în clasa ................................... la 

CNNG Fălticeni, domiciliat/ă în localitatea ……………….., județ…………………………. 

Strada  ……………………….,  nr.  ………,  bl.  ……….,  sc.  ….,et.  …,  ap. ......... telefon 

…………………, adresă e-mail ............................................................., 
 

doresc să particip la Concursul de selecție pentru mobilități de grup în cadrul Programului 

ERASMUS+1 , Acțiunea Cheie 1 Educația Școlară (SCH), Contract numărul 2022-1-RO01- 

KA121-SCH-000061944–parte a Acreditării numărul: KA120-SCH-99434875 pentru 

mobilități Erasmus+ în domeniul Educație Școlară. 

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: 
 

1.  Copie după cartea de identitate 
 

2.  Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali (model tip); 

3.  Angajament scris /Acord privind protecția datelor personale; 
 

4.  CV Europass; 
 

5.  Scrisoare de intenție 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data:                                                                                                            Nume și prenume: 
 

 
 

Semnătură



 

Anexa 5 

 

 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE
 

 
 

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

CNNG Fălticeni, domiciliat/ă în localitatea ……………….., județ…………………………. 

Strada  ……………………….,  nr.  ………,  bl.  ……….,  sc.  ….,et.  …,  ap. ......... telefon 

…………………, adresă e-mail ............................................................., 
 

doresc să particip la Concursul de selecție în cadrul Programului  ERASMUS+1 , Acțiunea 

Cheie 1 Educația Școlară (SCH), Contract numărul 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061944– 

parte a Acreditării numărul: KA120-SCH-99434875 pentru mobilități Erasmus+ în domeniul 

Educație Școlară. 

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 după cartea de identitate 

-     Scrisoare de intenție 
-     CV Europass 
-     Acord privind utilizarea datelor personale.



 

Anexa 6 
 
 

RECOMANDAREA  DIRIGINTELUI
 
 

Numele şi prenumele elevei/elevului:                                              Clasa: 
 

Media la purtare în anul școlar 2021-2022:……      Media la  limba  engleză  în  anul  școlar  2021- 

2022: ……….Media generală, an școlar 2021-2022:…………….. 
 

Prezentaţi aspectele pe care le consideraţi importante despre această elevă//acest elev, inclusiv 

o descriere a caracteristicilor şcolare şi personale. Comparativ cu alţi elevi ai clasei din care 

face parte, evaluaţi pe o scară de la 1 la 5 acest elev, în ceea ce priveşte: 
 

 
 

 1 
 

(insuficient) 

2 
 

(satisfăcăto 

r) 

3 
 

(bine) 

4 
 

(foarte 

bine) 

5 
 

(excepţional) 

Gândire creativă, 
Originală 

     

 

Motivaţia de a participa 

la activităţile clasei 

     

Încredere în sine      

Capacitatea de a lucra 
în echipă 

     

Rezultate obţinute în 
coordonarea 

activităţilor 

     

Relaţionarea cu 

ceilalţicolegi de clasă 

     

Implicare activă în 
proiectele şcolii 

     

Potenţial pentru 

dezvoltare profesională 

     

Orice informaţie care poate diferenţia eleva/elevul de alţii este binevenită. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data:                                                                                                      Nume și prenume profesor 

diriginte:



 

Anexa 7 
 
 

 

ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL 
 

Subsemnatul/Subsemnata, 

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

CNP…….......................... CI……………… eliberat de.…………..…………….., la data de 
 

………………., adresa de domiciliu…………………..………..…………………………….. 

localitatea………………judeţul………………telefon………..…………e-mail........................ 

 

în calitate de părinte / tutore al elevului/ elevei…………………………………………… 
 

clasa …………  CNP…..........................................., 
 

adresa  de                domiciliu….………………………………………localitatea .............................. , 
judeţul…………………… 
telefon…………………, adresă e-mail....................................... 

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

mai sus și sunt de acord cu acestea. 
 

Declar următoarele: 

- sunt de acord cu participarea fiului meu /fiicei                                                                           mele 

……………………..………………….................  la  concursul  de  selecţie  în  cadrul  mobilității 

proiectului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1-Educația Școlară (SCH), Contract numărul-2021-1-RO01- 
KA121-SCH-000041699 
-  îmi asum  răspunderea  cu  privire  la  îndeplinirea,  de  către  fiul  meu  /  fiica  mea, 

.…………………………….........…………… a tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarilor prin 
proiect (participarea la toate activitățile de proiect, în cazul în care va fi selectat pentru participarea 
la stagiul de formare profesională în calitate de beneficiar). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Data:                                                                                                                  Nume și prenume: 

 

 
Semnătură



Anexa 8 
 

 
ANGAJAMENT SCRIS 

 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE
 
 

 
Subsemnatul/a……………….....…………..………,          părinte          al          elevului/elevei 

 

………………………………………… având CNP…………...………………..…………… 

domiciliat/ă în……………………….…………. Str. ..................……….…........………. 

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

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

numărul-2021-1-RO01-KA121-SCH-000041699,  declar  prin  prezenta  că  am fost  informat  privind 

obligativitatea de a furniza datele personale ale fiului meu/fiicei mele, cu respectarea dispoziţiilor 

legale. Declar că sunt de acord ca datele personale precum şi materialele rezultate în urma activităţilor 

(fotografii, filmări video, etc), să fie utilizate în scopul proiectului sus-menţionat pe internet, site-ul 

şcolii, site-ul proiectului, facebook şi prin publicarea lor în presa locală. 

Declar că sunt de acord ca datele personale ale fiului meu/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 prezentate 

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 implementare a proiectului şi să aduc o copie a actelor doveditoare. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Data:                                                                                                            Nume și prenume părinte: 

 

 
Semnătură



Anexa 9 
 
 

ANGAJAMENT SCRIS 
 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE
 
 

 
Subsemnatul/a……………….....…………..………, profesor titular la Colegiul Național ”Nicu 
Gane” Fălticeni, având CNP…………...………………..…………… domiciliat/ă 
în……………………….………….  Str.  ..................……….…........……….  nr.....……… 
ap.……….  tel.  mobil……..................  e-mail…       ca 
beneficiar/ă al/a Programului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1-Educația Școlară (SCH), Contract 
numărul-2021-1-RO01-KA121-SCH-000041699,  declar  prin  prezenta  că  am fost  informat  privind 
obligativitatea de a furniza datele personale, cu respectarea dispoziţiilor legale. Declar că sunt de acord 
ca datele personale precum şi materialele rezultate în urma activităţilor (fotografii, filmări video, etc), 
să  fie  utilizate  în  scopul  proiectului  sus-menţionat  pe  internet,  site-ul  şcolii,  site-ul  proiectului, 
facebook şi prin publicarea lor în presa locală. 

 

Declar că sunt de acord ca datele personale 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 prezentate 

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 implementare a proiectului şi să aduc o copie a actelor doveditoare. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data:                                                                                                            Nume și prenume 

 

 
Semnătură



Anexa 10 
 

 

Grilă de evaluare elevi 
 
 
 
 
 

CANDIDAT : 
 

Dosarul de candidatură: 
 

Documente Există în 
 

 

Dosar/punctaj 

Nu există 
 

 

în dosar 

Cerere de înscriere   

Recomandarea dirigintelui   

Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali   

CV Europass semnat de titular   

Pașaport lingvistic   

Copie după cartea de identitate   

Angajament scris /Acord privind protecția datelor personale   

 
 

Comisie de selectie 
 

Președinte: 
 

Membri evaluatori:



Anexa 11 
 

 
 

Grilă de evaluare pentru profesori 
 

 
 
 

CANDIDAT: 
 

Criteriul Punctaj total Punctaj evaluare 

Curriculum  Vitae  –  format  European  și 
 

anexe completate 

 

20p 
 

Competențe lingvistice 20p  

Expertiză în proiecte 20p  

Competențe digitale 20p  

Activități școlare și extrașcolare 20p  

 


