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Programul: Erasmus+ 

Tipul proiectului: KA121 – SCH – proiecte acreditate pentru mobilități ale elevilor și personalului 

din învățământul secundar  

Cod de Acreditare  2020-1-RO01-KA120-SCH-095481 

Titlul proiectului: Acreditare Erasmus Educație școlară 2021-2027 

Nr. candidatură: 2021 – 1 – RO 01-KA121-SCH-000007185 

 

 

ANUNȚ SELECȚIE PROFESORI INSOTITORI – 2 profesori  

 

       PENTRU PARTICIPARE LA ACTIVITATEA DE INVATARE DIN  

                                      RZESZOW, POLONIA , 21-25 nov.2022  
 

OBIECTIVE GENERALE ACREDITARE ERASMUS  

 

1. Dezvoltarea strategiilor inovatoare și a standardelor de calitate în contextul învățământului bilingv    

(discipline lingvistice și non lingvistice) ; 

2. Dezvoltarea profesională prin utilizarea noilor tehnologii  - competențe digitale ; 

3. Sporirea calității în educație prin stimularea creativității și a inteligenței emoționale 4 C : Comunicare-

Colaborare-Creativitate- Gândire Critică ; 

4. Consolidarea sentimentului de apartenență și cultivarea valorilor europene prin descoperirea, protejarea 

și promovarea elementelor de patrimoniu ;  

5.  Sporirea  competențelor de sensibiltate și expresie culturală, prin intermediul metodelor colaborative ; 

6.  Adoptarea de stiluri de viață ecologice, sănătoase și durabile prin evidenţierea interdependenţei dintre 

calitatea mediului, a vietii și a viitorului. 

 

In cadrul mobilităţii din Polonia , agenda de lucru cuprinde :  

- Vizite la instituţii şcolare şi universitare  

- Vizite culturale  

- Ateliere de lucru cu tematici privind obiectivele proiectului  

 

 

tel:0351-420%20160


 

 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ  

 COLEGIUL NATIONAL „CAROL I ”, CRAIOVA                                                

 

   

Date de contact:                    Colegiul National ”Carol I”, Craiova 
Str. Ion Maiorescu  nr.2 , Craiova, jud. Dolj                     ”Istorie.Tradiţie.Performanţă!” 
 Cod poștal 200418 , Cod fiscal: 4711413 
Tel/fax: 0351-420 160  Email : :colegiul_carol@yahoo.com     
 
                 
 

 

 

 

CALENDAR SELECTIE   

 

4 nov 2022  – anunţarea şi afişarea criteriilor (site-ul liceului; avizier elevi) 

7-9 nov 2022  –  depunerea dosarelor de candidatură la secretariat, cu nr. de înregistrare   

10 nov 2022 -evaluarea dosarelor 

10 nov 2022 -  publicarea rezultatelor selecţiei 

 

 

DOASRUL DE SELECTIE VA CUPRINDE  

- Anexele 1, 2, 3 – semnate şi înregistrate la secretariatul şcolii  

- CV – format Europass  

- Scrisoare de intenţie  

 
 

 

 

 

GRILA DE EVALUARE   

 

 

CV Europass -  40 de puncte  ( Experienţă profesională  - 10 p ; Educaţie şi formare – 10 p ; Competenţe 

personale – 10 p , Participare la proiecte – 10 p) 

 

Scrisoare de intentie – 60 p  
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ANEXA 1  

 

Inregistrat cu nr ……………/………………… 

 

In atenţia  

dlui prof. Danuţ Mic – director CN Carol I  

dnei prof. Alina Ionicescu – coordonator proiect Erasmus  

 

                                                                            

                                                                 CERERE DE INSCRIERE  

 

       

Subsemnat ul/a ……………………………………………………………………………,  vă rog să-mi 

aprobaţi înscrierea la selecţia pentru constituirea echipei de profesori însoţitori ai grupului de elevi care vor 

participa la activităţile de învăţare din Polonia, 21-25 nov. 2022, in cadrul proiectului  KA 121 – SCH- 

56755602 21 Acreditare Erasmus Educație școlară 2021-2027, cod de acreditare 2020 – 1 – RO 01-

KA120-SCH-095481, Nr. candidatură: 2021 – 1 – RO 01-KA121-SCH-000007185 

 

 

 

  

Datele mele de contact sunt :  

telefon ………………………………,  

mail ………………………………… 

 

Declar că informaţiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete şi corecte în fiecare detaliu .  

 

 

 

 

 

      Data                                                                                                        Semnătura                                                                                                                                                                                                 
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ANEXA  2 

 

                                DECLARAȚIE DE ACCEPTARE A MODALITĂȚII DE SELECȚIE  

 

Pentru  

      Acreditare Erasmus Educație școlară 2021-2027  ,  KA 121 – SCH- 56755602 21 cod de 

acreditare 2020 – 1 – RO 01-KA120-SCH-095481, Nr. candidatură: 2021 – 1 – RO 01-KA121-SCH-

000007185 

 

 

 

Subsemnat ul/a ………………………………………………………………………………………, declar 

că sunt de acord cu modalitatea de selecţie pentru constituirea echipei de profesori însoţitori  în cadrul 

Proiectului coordonat de Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova , Acreditare Erasmus Educație școlară 

2021-2027.   

 

 

 Declar că am luat la cunoştinţă de prevederile legale în vigoare europene şi din România şi informaţiile 

prevăzute în Ghidul programului Erasmus +, Apelul Naţional la propuneri de proiecte Erasmus +   

disponibil pe www.erasmusplus.ro şi de obligaţia pe care o am de a respecta contractul încheiat între mine 

şi Colegiul Naţional „Carol I”, Craiova ( ca parte integrantă a contractului dintre Agenţia Naţională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale ( ANPCDEFP) şi Colegiul Naţional 

„Carol I” ) şi sunt de acord cu toate acestea.   

 

Declar că nu mă aflu în nicio situație de „conflict de interese” (o situație în care punerea în aplicare cu 

imparțialitate și obiectivitate a contractului de către un beneficiar este compromisă din motive care implică 

familia, viața sentimentală, afinitățile politice sau naționale, interesul economic sau orice alt interes comun 

cu cel al Comisiei sau al oricărui alt terț, legat de obiectul contractului). 

 

Subsemnat ul/a , …………………………………………………………………………………, îmi asum 

responsabilitatea pentru informaţiile furnizate în dosarul de candidatură.  

 

 

         Data                                                                                                             Semnătura      
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ANEXA 3 

 

                                                        ANGAJAMENT DE PARTICIPARE   

 

In cadrul Proiectului  european Acreditare Erasmus Educație școlară 2021-2027 Nr. KA 121 – SCH- 

56755602 21, Cod candidatură: 2020 – 1 – RO 01-KA120-SCH-095481; Nr. candidatură: 2021 – 1 – 

RO 01-KA121-SCH-000007185 

 

Subsemnatul/a ………………………………………………………………………………………, 

profesor la Colegiul Naţional „Carol I”, specialitatea 

……………………………………………………………….., declar că, în cazul în care voi face parte din 

echipa de profesori însoţitori ai grupului de elevi care vor participa la activitatea de învăţare din Polonia, 

21-25 noiembrie 2022,  voi participa la toate activităţile organizate în cadrul proiectului, conform 

responsabilităţilor care îmi vor fi atribuite de către echipa de gestiune a proiectului.  

 

Menţionez de asemenea că am luat la cunoştinţă faptul că, în conformitate cu contractul pe care îl voi semna 

cu Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova, voi primi înaintea mobilităţii la care voi participa un avans de 

80% din grantul total acordat pentru efectuarea mobilităţii.  Soldul de 20%  îmi va fi rambursat după 

încheierea proiectului si aprobarea raportului final, cu condiţia îndeplinirii planului de diseminare şi 

valorizare a rezultatelor, precum si a participarii mele la activitatile din proiect, conform planificarilor 

realizate de catre echipa de gestiune.  In cazul în care cheltuielile prilejuite de deplasare vor depăsi 

cuantumul de 80% care imi va fi acordat înainte de deplasare, pot contribui financiar în cuantum de 20%.  

 

Pe durata implementării acțiunii și timp de cinci ani de la plata soldului, mă angajez să tratez cu 

confidențialitate toate informațiile și documentele care aparțin proiectului. 

 

Îmi este cunoscut faptul că toate produsele realizate în cadrul proiectului vor fi resurse „open source” și că 

în orice comunicare sau publicare privind acțiunea, prin orice mijloc și în orice formă va fi aceasta, voi 

respecta cerințele privind  vizibilitatea finanțării acordate de Uniunea Europeană. 

 

Sunt de acord ca toate datele cu caracter personal să fie prelucrate de către instituția beneficiară și de 

Comisia Europeană în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și cu Regulamentul (UE) 2016/679 

de la intrarea sa în vigoare în mai 2018. Îmi exprim acordul ca imaginea mea să apară în materiale cu 

caracter educațional, în materiale de promovare a proiectului(pliante, afișe, newsletter, reviste, pe site-ul 

proiectului și al instituției beneficiare, pe pagina de Facebook, precum  și pe alte site-uri educaționale, 

platforme europene,  în strictă legătură cu proiectul) 

 

      Data                                                                                                             Semnătura                                                                                                                                                                                               
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