
 

 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     
 
                 
 

 
                                        

                                  
Programul: Erasmus+ 

Tipul proiectului: KA1 – proiect de mobilitate școlară 

Nr. de referință al proiectului: 2020-RO01- KA101- 079150 

Titlul proiectului: ”SEDIT  -  O sansa Educatiei prin Diversitate, Incluziune  si  Toleranta  ” 

 

 

ANUNȚ SELECȚIE 

PENTRU PARTICIPARE LA URMATOARELE CURSURI DE FORMARE care se 

vor desfășura în luna aprilie 2022  

 
1. Content and Language Integrated Learning (CLIL) 2 participanti, organizat de PMS 

Erasmus+, Alicante,  Spania  , 7 zile , 10 Aprilie 2022 - 16th Aprilie 2022 – curs în limba engleză  

https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=74874 

                                                                                         
2. Emotional intelligence and coaching skills for teachers - 3 participanţi , organizat de INFOL 

Italy ( Innovazione Formazione Orientamento Lavoro) , 5 zile , 4-8 Aprilie 2022 – curs în limba 

engleză şi franceză  

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=20883

1&cbmid=54301629 
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CONTEXT  
Proiectul SEDIT face parte din strategia de creştere a calităţii educaţiei pe termen mediu la nivelul CN 

CAROL I ( 4 ani). 

Isi propune realizarea unui cadru educativ incluziv, bazat pe egalitate de sanse, diversitate, toleranta, 

incluziune sociala.   

Imbină valenţe lingvistice, interculturale, civice şi etice. 

Răspunde nevoii de dobândire de competenţe pentru gestionarea eficientă a nevoilor tuturor elevilor, 

inclusiv a celor din medii sensibile (obstacole economice, sociale, geografice -precaritate, familii 

monoparentale, părinţi în străinătate, minorităţi, elevi din mediul rural, cu diferenţe culturale). 

 

SCOP  
Imbunătățirea abilităților și a cunoștințelor teoretice ale  participantilor- beneficiari direcţi (şi, prin 

transferabilitate, multiplicare şi valorizare, ale beneficiarului indirect - personalul didactic din liceu, din  

Craiova şi judeţul Dolj ), privind implementarea unui demers educativ bazat pe respectarea egalitatii si a 

diversităţii, incluziune şi toleranţă.  

 

OBIECTIVE  

1. Dezvoltarea unui set de competențe transversale pentru a putea contribui concret și consistent la 

asigurarea egalitatii de sanse, a abordarii incluzive si a coeziunii sociale, la cultivarea tolerantei ca 

fundament al educatiei civice; 

2. Creșterea cunoștințelor și competențelor profesionale ale profesorilor cu privire la gestionarea nevoilor 

elevilor din medii sensibile; 

3. Dobândirea de metode inovatoare, active-participative, centrate pe elev, menite să sporească motivaţia, 

autonomia, creativitatea şi cooperarea, competenţele organizaţionale şi operaţionale 

4. Introducerea în predare/învăţare a elementelor de educaţie interculturală, coeziune sociala şi cetăţenie 

activă, prin abordari interdisciplinare 

5. Imbunăţăţirea strategiei manageriale în vederea consolidării dimensiunii incluzive în CN Carol I, prin 

performanţă, echitate, cetăţenie activă, toleranţă, respect pentru diferenţă, diversitate, acces al tuturor 

la educaţie 

6. Cresterea capacitatatii institutionale de a crea oportunităţi de învăţare pentru orice elev. 

7. Cresterea ofertei de cursuri optionale prin 2 cursuri opţionale integrate , cu tematica egalitatii de sanse, 

interculturalitatii si a diversitatii.  

 

 

Drepturile și obligațiile participanților la mobilităţile de formare: 
 

Participanţii la formări vor beneficia de :  

 

-Pregătire lingvistică (limba engleză/limba franceză), culturală și pedagogică în domeniile proiectului 
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-Participare la un stagiu de formare  

-Certificat de Participare și Certificat de Mobilitate Europass 

 

Participantii vor avea urmatoarele responsabilitati :  

 

-Respectarea solicitărilor echipei de management a proiectului și o colaborare eficientă cu membrii 

implicati în proiect 

-Participarea la pregătirea lingvistică, pedagogică și culturală 

-Participarea la elaborarea conținutului mapei de prezentare la curs (prezentarea școlii, a sistemului de 

învățământ) 

-Participarea la stagiile de formare și respectarea planului și a programului de lucru în cadrul mobilităților 

-Participarea la realizarea acțiunilor de diseminare și valorizare a rezultatelor proiectului 

-Elaborarea raportului individual conform formularului emis de ANPCDEFP  

-Depunerea setului de documente originale privind participarea la stagii, în vederea decontării cheltuielilor 

-Prezentarea aspectelor esențiale ale cursului în cadrul Consiliului profesoral, prin elaborarea de pliante, 

prezentare în PowerPoint, etc; 

-Prezentarea cursului în cadrul activității cercului metodic zonal/județean; 

-Diseminarea experienței dobândite la curs prin crearea unui material de învățare/instrument de 

lucru/tutorial, susținerea de lecții demonstrative în cadrul comisiei metodice cu exemplificarea celor 

învățate la curs; 

- Completarea raportului pe platforma Mobility Tool după finalizarea cursului. 

 
 

Selecţia are două etape :  

1. Evaluarea dosarului de candidatură  

2. Interviu nestructurat  

 

CRITERII de selectie:  

Pentru  cadrele didactice participante la mobilitati  

• sa aiba cetaţenie romana şi domiciliul in Romania; 

• să aibă capacitatea de diseminare şi valorizare a rezultatelor proiectului în cadrul CN Carol I sau al 

altor instituţii de învățământ   

• disponibilitate de timp si de implicare activa in activitatile proiectului ce vizeaza pregatirea 

mobilitatilor, participarea la stagiile de formare, diseminarea si multiplicarea experientelor de formare;  

• sa cunoasca limba engleza sau franceza  nivel minim A2, conform Cadrului european de 

recunoastere a competentelor lingvistice; 

• sa aiba cunostinte privind Uniunea Europeana, programe comunitare, surse de finantare                    

post-aderare; 

• sa posede cunostinte elementare de operare PC 

• sa aiba un comportament corespunzator cerinţelor de conduita admise şi practicate in societate si 

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     
 
                 
 

conforme cu Codul de etica al Colegiului Naţional « Carol I » din  Craiova; 

• sa aiba o atitudine proactiva, comunicativa, centrata pe solutii; 

• sa aiba abilitati de comunicare orală si scrisa;  

• să aibă preocupari privind domeniile vizate in proiect (egalitate                                                        

incluziune ,  diversitate, toleranta , non-discriminare, egalitatea de gen, multiculturalitate, dialog 

intercultural, cetatenie europeana ), cuantificabile prin documente de participare la diferite 

activităţi/proiecte centrate pe aceste domenii 

• să manifeste interes pentru perfectionare in strategii educationale europene (participarea in alte 

proiecte, editare materiale proiecte europene) 

 

 

Dosarul de candidatură va cuprinde :  

 

- cerere de inscriere   (anexa 2 )  

- acceptarea modalitatii de selectie ( anexa 3)  

- declarație angajament valabilă în eventualitatea selectării (anexa 4) 

-CV Europass, semnat si datat  

-scrisoare de intenție, în care să se specifice modul în care activitatea de formare corespunde propriilor 

nevoi de formare și modalitatea în care candidatul își propune să utilizeze în propria instituție competențele 

dobândite prin parcurgerea stagiului 

-Formular de candidatură (-de (auto)evaluare, centrata pe criteriile afisate, cu punctajul stabilit de candidat  

( anexa 5 )  

-documente justificative așezate în ordinea menționată în fișa de (auto)evaluare 

 

Calendarul selecţiei   

Pentru sesiunea martie 2022 de selecţie a cadrelor didactice care vor participa la o formare 

profesională in cadrul proiectului SEDIT  

 

DOSARELE DE SELECTIE se vor depune la secretariat, cu nr de înregistrare, în perioada 28 februarie  

– 4 martie 2022  

INTERVIUL se va sustine LUNI, 7 martie 2022 interviu în limba romana si/sau franceză/engleză,  

 

In data de 7 martie 2022  se vor afisa REZULTATELE. 

Eventualele CONTESTATII se vor depune in data de 7.03.2022, in intervalul orar 14h-16h.   

REZULTATELE  FINALE  DUPA CONTESTATII  se vor afisa in data de 8.03.2022 

 

 

Director ,                                                                                                            Coordonator proiect, 

Prof. Dănuţ Mic                                                                                              prof. Alina Ionicescu               
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ANEXA 2  

 

Inregistrat cu nr ……………/………………… 

                                                                            

                                                                 CERERE DE INSCRIERE  

 

       

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

mi aprobaţi înscrierea la selecţia pentru constituirea echipei de implementare a proiectului  Erasmus + , 

SEDIT  -  O sansa Educatiei prin Diversitate, Incluziune  si  Toleranta  Nr. 2020-RO01- KA101- 07915 

 

  

Datele mele de contact sunt : telefon ……………………………………………………, mail 

…………………………………… 

 

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

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

 

 

 

 

 

       Data                                                                                                             Semnătura                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

                                          Domnului Director al Colegiului Naţional Carol I, Craiova  
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ANEXA  3 

 

                                DECLARATIE DE ACCEPTARE A MODALITATII DE SELECTIE  

 

Pentru  

      Proiectul european Erasmus + SEDIT  -  O sansa Educatiei prin Diversitate, Incluziune  si  Toleranta  

Nr. 2020-RO01- KA101- 079150 

 

 

 

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

că sunt de acord cu modalitatea de selecţie pentru constituirea echipei de proiect în cadrul Proiectului 

coordonat de Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova , Erasmus + SEDIT  -  O sansa Educatiei prin 

Diversitate, Incluziune  si  Toleranta  Nr. 2020-RO01- KA101- 07915 

 

  

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

prevăzute în Ghidul programului Erasmus +, versiunea valabilă pentru 2018, Apelul Naţional la 

propuneri de proiecte Erasmus + 2018  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 4 

 

                                                        ANGAJAMENT DE PARTICIPARE   

 

In cadrul Proiectului  european ERASMUS + SEDIT  -  O sansa Educatiei prin Diversitate, Incluziune  si  

Toleranta  Nr. 2020-RO01- KA101- 07915 

 

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

professor la Colegiul Naţional „Carol I” , specialitatea 

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

echipa de implementare a proiectului Erasmus + mai sus denumit, 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.   

 

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

confidențialitate toate informațiile și documentele confidențiale 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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Anexa 5  

 

Formular de candidatură  pentru selectia in echipa de implementare a proiectului Erasmus + SEDIT ( Fisa 

de (auto)evaluare  

 

 -  O sansa Educatiei prin Diversitate, Incluziune  si  Toleranta  Nr. 2020-RO01- KA101- 079150 

 

Profesor :   

 

  

Nr 

crt  

Criteriu  Documente 

justificative  

Punctaj 

maxim  

Punctaj 

autoevaluare  

Punctaj 

final 

acordat  

1 Implicarea in proiecte 

educative europene ( Erasmus. 

Socrates,Comenius, eTwinning  

1p/proiect  

Adeverinta , 

certificate, 

diploma  

3 puncte    

2 Implicarea , in ultimii 4 ani, in 

proiecte şi activităţi cu 

tematicile proiectului SEDIT  

La nivel international – 4 

puncte 

La nivel national -3 puncte 

La nivel judetean – 2 puncte  

La nivel local – 1 p  

Adeverinte, 

certificate, 

diplome 

4 puncte   

3 Interes pentru formarea 

continua justificat prin 

participarea la stagii de 

formare, in ultimii 4 ani  

1p/curs  

Adeverinte, 

certificate, 

diplome  

3 puncte    
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                                              CONCURS DE SELECTIE-PROFESORI       - martie 2022  

 

GRILA DE EVALUARE   

 

Dosar de candidatura :  50 puncte  

CV Europass -  20 de puncte  ( Experienţă profesională  - 5 p ; Educaţie şi formare – 7 p ; Competenţe 

personale – 8 p ) 

Scrisoare de intentie – 20 p  

Formular de candidatură (experiență în proiecte și în domeniul tematicilor proiectului) – 10 p  

 

Interviu  : 50 puncte  

- Discuţie privind motivaţia de participare la proiect – 20 p  

- Exprimare în limba franceza/engleza - 30 p  
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