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Aprobată în ședința Consiliului de administrație 

al Școlii Gimnaziale „Domnița Maria” Bacău din data de 30.12.2022 
 

 
 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

PENTRU SELECȚIA MEMBRILOR ECHIPEI DE IMPLEMENTARE  

A PROIECTULUI ERASMUS+ „INTEGRARE PENTRU ÎNVĂȚARE”, 

Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH) 

Contract numărul 

2022-1-RO01-KA122-SCH-000069083 

 
 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în 

cadrul ediției procedurii operaționale 

 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii/ 

operațiunea 

Numele si 

Prenumele 
Funcția Data Semnătura 

1.1. Elaborat  
Dir. adj. prof.  

Andrei Ciprian 
Coordonator proiect 30.12.2022  

1.2. Verificat  Prof. Zaharia Otilia 
Membru echipa de 

management a proiectului 
30.12.2022  

1.3. Avizat Prof. Simon Marciana Responsabil CEAC 30.12.2022  

1.4. Aprobat  
Prof. dr. Furdu 

Dragoș-Ioan 
Director 30.12.2022 

 

 

 

 

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale  

 

Nr. 

crt. 

 

Ediția/ revizia in 

cadrul ediției 

 

Componenta revizuită 
Modalitatea reviziei 

 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediției sau reviziei 

ediției 

2.1. Ediția 1 x x 30.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

„DOMNIȚA MARIA”  

BACĂU 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

PENTRU SELECȚIA MEMBRILOR ECHIPEI DE 

IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DIN CADRUL 

PROGRAMULUI ERASMUS+  

 

„INTEGRARE PENTRU ÎNVĂȚARE”, 

Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH) 

Contract numărul 

2022-1-RO01-KA122-SCH-000069083 

Ediţia: 1 

Nr.de ex.: 2 

Revizia: 0 

Nr. de ex.: 0 

 

PROIECTE 

EDUCAŢIONALE 
P.O. înregistrată cu nr. 2516 din 30.12.2022 Pagina 2/13 

 

2 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției 

procedurii operaționale  

 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 
Compartiment Funcția 

Numele și 

prenumele 

Data 

primirii 
Semnătura 

3.1. 

 

Aplicare 

 

1 
Comisia de 

selecție 

cadre 

didactice 

Conform 

deciziei Nr....... 
30.12.2022 

Difuzare 

electronică 

3.2. Informare 1 
Consiliul 

profesoral 

cadre 

didactice  
- 30.12.2022 

Difuzare 

electronică 

3.3. 

 

Evidență 

 

1 
Coordonator 

proiect 

profesor, 

dir. adj.  
Andrei Ciprian 30.12.2022  

3.4. 

 

Arhivare 

 

2 CEAC profesor Simon Marciana 30.12.2022  

 

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE: 

Selectarea obiectivă, transparentă și nediscriminatorie a participanților ținând cont de scopurile și sfera 

de interes a proiectului. 

 

5. APLICARE:   

Prevederile prezentei proceduri sunt aplicabile în cadrul Școlii Gimnaziale „Domnița Maria” Bacău. 

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURALE: 

Contractul de finanțare pentru un proiect în cadrul Programului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 – 

Educația Școlară (SCH), Contract numărul 2022-1-RO01-KA122-SCH-000069083, încheiat între 

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și 

Școala Gimnazială „Domnița Maria” Bacău. 

 

7. ASPECTE GENERALE DESPRE PROIECT: 

7.1. Denumirea proiectului:  

„Integrare pentru învățare” – cu nr. 2022-1-RO01-KA122-SCH-000069083 

7.2. Tipul proiectului: Proiect în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea 

persoanelor în scopul învățării (KA122-SCH, Proiecte de scurtă durată - Domeniul „Educație Școlară”) 

7.3. Scopul proiectului: 

Prin oportunitatea de a participa la cursurile de formare europene, beneficiarii vor dobândi noi 

competențe, abilități și concepte-cheie prin care vor învăța să-și adapteze demersul didactic la specificul 

formabililor, astfel încât să ofere activități de învățare diferențiate și adecvate particularităților de vârstă, 

intereselor și nevoilor individuale, să le pună în valoare potențialul, să îi motiveze să-și continue studiile, 

să-și depășească condiția și să le dezvolte acele competențe prin care să eludeze marginalizarea și 

excluderea socială. Acțiunile proiectului se vor concentra pe reducerea absenteismului, abandonului, 

discriminării, bullyingului și (re)integrarea în sistemul de învățământ de masă a grupurilor vulnerabile. 

Disponibilitatea cadrelor noastre didactice pentru a optimiza demersul didactic, învățând de la specialiști 

europeni, cu experiență în domeniul nostru de interes, ne-a incurajat să aplicăm pentru acest proiect 

Erasmus+. Nu în ultimul rând, prin acest proiect dorim să ne dezvoltăm instituțional și în direcția 

internaționalizării școlii și a lucrului într-o rețea informală de organizații internaționale care se confrunta 

cu probleme similare. 
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7.4. Obiectivele proiectului: 

O1. Abilitarea a 12 profesori (direct) și 30 profesori (indirect, prin diseminări), în domeniul 

managementului clasei, al conflictelor, al educației non-formale și incluzive, pentru ameliorarea PTS. 

O2. Ameliorarea părăsirii timpurii a școlii (PTS) în rândul elevilor vulnerabili (elevi cu situații socio-

economice precare, copii rromi, elevi cu CES). 

 O3. Reducerea actelor de bullying, a actelor de indisciplină, a intoleranței și discriminării pe orice 

criteriu. 

O4. Implicarea mai activă în proiecte/parteneriate europene, pentru consolidarea dimensiunii europene 

a școlii. 

7.5. Mobilități: 12 participanți 

Fluxul 1 – 4 participanți, Barcelona-Spania (05-10.02.2023): „Methods and Techniques for Inclusive 

Education and Reduce Early School Leaving”; 

Fluxul 2 – 4 participanți, Konya-Turcia (13-17.02.2023): „Bullying And Learning Differences”; 

Fluxul 3 – 4 participanți, Split-Croația (06-10.08.2023): „Creativity in the Classroom and Different 

Ways of Displaying It”. 

7.6. Produse finale ale proiectului: realizarea unei biblioteci virtuale în școală cu activitățile și 

produsele din cadrul proiectului. 

7.7. Perioada de derulare a proiectului:  01.09.2022 - 29.02.2024 

7.8. Valoarea grantului: 23240 euro. 

8. GRUP ȚINTĂ: 

Proiectul se adresează tuturor cadrelor didactice titulare din Școala Gimnazială „Domnița Maria” Bacău 

care doresc să participe la mobilități. 

Având în vedere scopul și domeniul de interes al proiectului vor avea prioritate cadre didactice care:  

- dețin competențe sau au preocupări în ce privește inovarea în educație; 

- au competențe bune de limba engleză; 

- dețin competențe sau au preocupări în domeniul TIC sau care sunt interesate de inovare prin 

intermediul tehnologiei;  

- care sunt dispuse să învețe să adapteze demersul didactic la specificul formabililor, astfel încât să ofere 

activități de învățare diferențiate și adecvate particularităților de vârstă, intereselor și nevoilor 

individuale, să le pună în valoare potențialul, să îi motiveze să-și continue studiile, să-și depășească 

condiția și să le dezvolte acele competențe prin care să eludeze marginalizarea și excluderea socială; 

- se vor concentra pe reducerea absenteismului, abandonului școlar, discriminării, bullyingului și 

(re)integrarea în sistemul de învățământ de masă a grupurilor vulnerabile din școala noastră; 

- acceptă să se implice în activitățile proiectului pe parcursul derulării acestuia;  

- sunt de acord să lucreze în afara programului și în weekend;  

- consideră că prin abilitățile și implicarea lor pot aduce plus-valoare obiectivelor propuse în proiect; 

 

9. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE: 

9.1. Selecția:  

Apelul de selecție se adresează cadrelor didactice din unitate, care fac parte din grupul țintă și își 

manifestă disponibilitatea de a activa în cadrul proiectului. În selecția grupului țintă se vor promova o 

politică de informare și o metodologie clare, care vor asigura participarea fără discriminare, respectând 

principiul egalității de șanse, al transparenței și al evitării conflictului de interese. 
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9.2. Înscrierea cadrelor didactice: 

Se face prin depunerea dosarului de candidatură la secretariatul Școlii Gimnaziale „Domnița Maria” 

Bacău, până pe data de 09.01.2023 (cu nr. de înregistrare), cu următoarele documente: 

• Cerere de înscriere (Anexa1) 

• CV-ul model europass însoțit de documente suport care să certifice eligibilitatea din punct de vedere 

al includerii în grupul țintă  (Anexa2) 

• Copie Carte de identitate (și pașaport dacă există) 

• Acord GDPR conform Anexei3 la prezenta procedură 

• Scrisoare de intenție în care să motivați dorința de implicare în proiectul Erasmus+, cât și posibila 

voastră contribuție la implementarea proiectului (descrierea competențelor deținute care vă 

recomandă, menționarea unei nevoi personale de formare care corespunde nevoii instituției ca parte 

din proiect și care va fi remediată prin implicarea în proiect, abilități lingvistice, sociale, digitale ș.a.) 

• Declarație privind disponibilitatea de a desfășura activitățile proiectului și de a participa la întâlnirile 

de proiect, inclusiv după program, sau în zilele de weekend (Anexa4); 

• Declarație privind disponibilitatea de a respecta întocmai condițiile impuse, în context pandemic, atât 

de țara de destinație, cât și de organizatorii cursurilor (vaccinare, testare etc.), dacă situația o impune. 

(Anexa5) 

 

9.3. Etapele selecției:  

(1) Anunțul de selecție 

(2) Constituirea echipei de selecție 

(3) Înscrierea candidaților  

(5) Afișarea rezultatelor selecției. 

 

10. CRITERII DE SELECȚIE PENTRU CADRELE DIDACTICE  

Proiectul se adresează tuturor cadrelor didactice titulare din școală care doresc să se implice în 

proiect, dar vor avea prioritate cei care: 

➢ au contribuit la scrierea proiectului; 

➢ au contribuit/vor contribui la elaborarea documentelor necesare bunei desfășurări a proiectului, 

în toate etapele sale; 

➢ s-au confruntat la clase cu probleme de bullying, absenteism/abandon, situaţii critice, rezultate 

din statisticile oferite de secretariat şi comisiile de disciplină; 

➢ dețin experiență în scrierea şi derularea de proiecte (implementare, evaluare, raportare, 

diseminare/ valorizare); 

➢ au dovedit punctualitate în ce priveşte predarea unor lucrări solicitate de şefii de arii curriculare, 

coordonatori de comisii, directori, ISJ etc.; 

➢ se pliază, sub aspect profesional, domeniului proiectului (au experiență în implementarea 

proiectelor cu finanțare); 

➢ vor fi motivați să se implice într-un proiect axat pe activități nonformale pentru introducerea 

stării de bine la clasele de elevi; 

➢ sunt dispuși să își îndeplinească cu responsabilitate sarcinile din proiect pe întreaga perioadă de 

derulare a acestuia și să aducă plus-valoare prin contribuțiile sale; 

➢ sunt dispuși să folosească și să dezvolte competențele dobândite prin proiect în lecții; 

➢ dețin competențe lingvistice de comunicare în limba engleză, certificate;  

➢ dețin competențe TIC, certificate, sau sunt interesate de inovarea demersului didactic; 

➢ acceptă să se implice în activitățile proiectului pe parcursul derulării acestuia;  

➢ sunt de acord să lucreze în afara programului și în weekend;  

➢ consideră că prin abilitățile și implicarea lor pot aduce plus-valoare obiectivelor propuse în 

proiect. 



 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

„DOMNIȚA MARIA”  

BACĂU 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

PENTRU SELECȚIA MEMBRILOR ECHIPEI DE 

IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DIN CADRUL 

PROGRAMULUI ERASMUS+  

 

„INTEGRARE PENTRU ÎNVĂȚARE”, 

Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH) 

Contract numărul 

2022-1-RO01-KA122-SCH-000069083 

Ediţia: 1 

Nr.de ex.: 2 

Revizia: 0 

Nr. de ex.: 0 

 

PROIECTE 

EDUCAŢIONALE 
P.O. înregistrată cu nr. 2516 din 30.12.2022 Pagina 5/13 

 

5 

 

11. COMUNICAREA:  

Comunicarea anunțului cu privire la selecție (calendarul, conținutul dosarului) se va afișa la avizierul 

din cancelarie și pe grupul de WhatsApp „Cancelaria DOMNIȚA MARIA”/site-ul școlii. 
 

12. CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE SELECȚIE 

 

30.12.2022 Informarea și anunțul privind selecția 

03-09.01.2023 Depunerea dosarelor de candidatură  

10.01.2023 Evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor  

11.01.2023 (8:00-10:00) Depunerea eventualelor contestații 

11.01.2023 (15:00) Afișarea rezultatelor finale 

 

13. COMISIA DE SELECȚIE 

13.1. Stabilirea comisiei de selecție: 

Comisia de selecție se va constitui prin decizia directorului. 

13.2. Atribuțiile comisiei de selecție:  

−  evaluarea dosarelor de candidatură; 

−  stabilirea punctajului final/a rezultatelor finale; 

−  comunicarea rezultatelor finale – anunțarea candidaților cu privire la rezultatul selecției; 

−  transmiterea rezultatelor selecției către echipa de gestiune a proiectului; 

13.3. Afișarea rezultatelor finale:  

Rezultatele finale vor fi afișate în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, primele 12 punctaje 

vor fi selectate în proiect, următoarele 3 vor fi rezervele, conform proiectului. Repartizarea pe 

locații/cursuri/perioade se realizează după afișarea rezultatelor finale, în cadrul ședinței de repartizare 

(candidații vor opta in ordinea descrescătoare a punctajelor pentru unul din cele 3 cursuri de formare).  

13.4. Observații referitoare la selecție: 

• Punctajul va fi oferit în baza unei fișe de evaluare realizată conform criteriilor de selecție (Anexa6) 

• Dacă un participant declarat admis nu poate efectua mobilitatea, locul este preluat de candidatul cu 

punctajul cel mai mare de pe lista de rezervă. 

• În cazul în care numărul de candidați este mai mic decât numărul de mobilități, membrii echipei de 

proiect care au depus dosar pentru selecție, pot participa la două cursuri cu condiția să nu depășească 

10 zile de activitate de formare, prioritate având coordonatorul de proiect. 

• Eventualele contestații se rezolvă în prezența candidatului de către Comisia de selecție, prin 

explicarea punctajului primit, conform calendarului procesului de selecție.  

 

14. DISPOZIȚII FINALE - ACTIVITĂȚI SPECIFICE PARTICIPANȚILOR ÎN PROIECT:  

Participanții vor desfășura următoarele activități obligatorii: 

− Informare permanentă pe tema proiectului. 

− Implicarea în activitățile proiectului și îndeplinirea lor cu bună credință, la termenele stabilite. 

− Participarea integrală la toate activitățile solicitate prin proiect și necesare bunei desfășurări a 

mobilității. 

− Participarea integrală la întâlnirile de proiect convocate de membrii echipei de management 

al acestuia. 

− Respectarea în totalitate a cerințelor impuse de organizatorii cursurilor de formare. 

− Diseminare și valorizarea activităților proiectului și a rezultatelor acestora. 
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− Desfășurarea întocmai a tuturor activităților pre/post mobilitate/ pe parcursul implementării 

proiectului: pregătire culturală, lingvistică, elaborarea de materiale didactice, aplicarea de 

metode la clasă, raportare, redactarea de articole, aplicarea de chestionare etc. 

 

 

15.  LISTA ABREVIERILOR 

Nr. Crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operațională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap. Aplicare 

6. Ah. Arhivare 

 

16. RESPONSABILITĂȚI 

Nr. 

Crt. 

Compartimentul (postul)/acțiunea 

(operațiunea) 

I II III IV V 

1 Coordonator proiect E     

2 Management proiect  V    

3 Director   A   

4 Personal didactic     Ap.  

5 Coordonator 

proiect/contabilitate/director/coordonator 

CEAC 

    Ah. 

 

 

17. ANEXE 
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Anexa 1 

MODEL 

 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

Domnule Director, 

 

 

Subsemnatul/a, ___________________________________________________ , posesor al actului de 

identitate CI/BI _____ seria ______, nr. _______________, CNP _________________________________, 

vă rog să îmi aprobați înscrierea la concursul de selecție pentru participarea la unul dintre cursurile de formare 

din cadrul proiectului Erasmus+ „Integrare pentru învățare” – cu nr. 2022-1-RO01-KA122-SCH-000069083, 

care va fi implementat de Școala Gimnazială „Domnița Maria” Bacău, în perioada 01.09.2022 - 29.02.2024: 

„Methods and Techniques for Inclusive Education and Reduce Early School Leaving”, Barcelona-Spania (05-

10.02.2023); „Bullying And Learning Differences”, Konya-Turcia (13-17.02.2023); „Creativity in the 

Classroom and Different Ways of Displaying It”, Split-Croația (06-10.08.2023). 

Menționez că îndeplinesc condițiile de înscriere, fiind încadrat la Școala Gimnazială „Domnița Maria” 

Bacău, pe funcția de _______________________________________, și că am statut de cadru didactic titular. 

Declar că am luat la cunoștință prevederile legale în vigoare și informațiile prevăzute în Ghidul 

programului Erasmus+ 2022 și în Apelul național la propuneri pentru proiecte Erasmus+ 2022 (disponibile pe 

site-ul https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura), precum și de obligația pe care o am de a respecta 

contractul pe care-l voi încheia cu Școala Gimnazială „Domnița Maria” Bacău (ca parte a contractului dintre 

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Școala 

Gimnazială „Domnița Maria” Bacău) în cazul în care voi fi selectat/ă. 

  Mă angajez să respect cerințele și termenele prevăzute de implementarea proiectului Erasmus+ 

„Integrare pentru învățare” – cu nr. 2022-1-RO01-KA122-SCH-000069083, să particip la activitățile care îmi 

revin și să întocmesc toate documentele solicitate de echipa de proiect, să asigur diseminarea informațiilor 

dobândite la cursul de formare la care voi participa și să asigur sustenabilitatea proiectului. 

  Subsemnatul(a), ___________________________________________________, declar că 

informațiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete și corecte în fiecare detaliu. 

 

 

 

Data,         Semnătura, 

 

____________________     ________________________ 

 

 

 

 

 

Domnului Director al Școlii Gimnaziale „Domnița Maria” Bacău 
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Anexa 2 

 

 MODEL DE CV Europass: 

 

INFORMAȚII 

PERSONALE 
Scrieți numele și prenumele  

[Toate câmpurile CV-ului sunt opționale. Ștergeți câmpurile necompletate] 

FOTO 

 Scrieți numele străzii, numărul, orașul, codul poștal 

 Scrieți numărul de telefon mobil  

 Scrieți adresa de email  

Scrieți genul| Data nașterii zz/ll/aaaa | Naționalitatea   

 

EXPERIENȚA conform 

cerințelor formularului de 

candidatură   
 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE   
[Adăugați câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare relevantă pentru candidatura vizată. Începeți cu cea mai 

recent.]  

COMPETENΤE PERSONALE    

Competențe de limbă 

engleză 
ΙNΤELEGERE  VORBIRE  

SCRIER

E  

 Specificați nivelul  Specificați nivelul  Specificați nivelul  
Specificați 

nivelul  

Specificaț

i nivelul  

 Scrieți denumirea certificatului. Scrieți nivelul, dacă îl cunoașteți.  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: 

Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referință pentru limbi străine  

Competențe de comunicare  
Scrieți competențele de comunicare deținute. Specificați contextul în care au fost 

acestea dobândite. De exemplu: 

OPȚIUNEA PENTRU CARE 

CANDIDAȚI 

Scrieți opțiunea pentru care candidați – de ex. membru în echipa de 

proiect.....numele proiectului........................ 

Scrieți datele (de la - până la)  Scrieți ocupația sau poziția ocupată  

▪ Scrieți principalele activități și responsabilități 

Tipul sau sectorul de activitate Scrieți tipul sau sectorul de activitate 

Scrieți datele (de la - până la)  Scrieți calificarea obținută  Scrieți nivelul 

EQF, dacă îl 

cunoașteți  

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea (dacă este 

relevant, scrieți și țara)  

▪ Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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▪ bune competențe de comunicare dobândite prin experiența proprie de manager 

de vânzări 

Competențe organizaționale/ 

manageriale  

Scrieți competențele organizaționale/manageriale. Specificați contextul în care au 

fost acestea dobândite. De exemplu: 

▪ leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 10 persoane) 

Competențe dobândite prin 

proiecte naționale/ 

internaționale cu finanțare 

Scrieți competențele dobândite. Specificați contextul în care au fost acestea 

dobândite.  

Competență digitală 

AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informației 

Comunic

are 

Creare de 

conținut 
Securitate 

Rezolvarea de 

probleme 

 Specificați nivelul  
Specificați  

nivelul  

Specificați 

 nivelul  

Specificați 

nivelul  

Specificați 

nivelul  

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  

 Scrieți denumirea certificatului. 

 Scrieți alte competențele informatice. Specificați contextul în care au fost acestea 

dobândite. De exemplu: 

▪ o bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, 

software pentru prezentări) 

▪ bune cunoștințe de editare foto, dobândite ca fotograf amator 

 

 

Alte competențe relevante Scrieți alte competențe care nu au fost menționate anterior. Specificați contextul 

în care au fost acestea dobândite. De exemplu: 

▪ tâmplărie 
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Anexa 3 

MODEL 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT  

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

(pentru profesori) 

 

Subsemnatul/a, ……….............………......................................................, legitimat cu BI/CI........... 

seria............, nr......................, profesor ......................................... la Școala Gimnazială „Domnița Maria” Bacău, 

membru în grupul ţintă al proiectului Erasmus+ „Integrare pentru învățare” – cu nr. 2022-1-RO01-KA122-SCH-

000069083, declar că, în mod neechivoc, îmi exprim acordul ca unitatea de învățământ Școala Gimnazială 

„Domnița Maria” Bacău să prelucreze datele mele personale în scopul desfăşurării activităţilor proiectului 

„Integrare pentru învățare” – cu nr. 2022-1-RO01-KA122-SCH-000069083, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date.  

Declar că sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate, în scopul proiectului, de către 

Beneficiar. Declar că sunt de acord ca fotografiile/înregistrările audio-video care se vor realiza în cadrul 

proiectului să fie utilizate de către Școala Gimnazială „Domnița Maria” Bacău în scopul promovării activităţilor 

desfăşurate în proiect şi că sunt de acord să fie utilizate şi publicate în materialele publicitare audio/video, presa 

scrisă, aferente şi/sau în legătură cu proiectul. 

De asemenea, înțeleg că refuzul de a furniza datele cu caracter personal determină imposibilitatea de 

a fi selectat/ă și de a participa în activitățile proiectului. 

 

 

        Semnătura1,                 Data,  

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

 

 

 

 

 

 
1 Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și privind libera circulație a acestor date, intrat în vigoare la data de 25 mai 2018, am luat la cunoștință și, în mod neechivoc, îmi exprim acordul ca 

unitatea școlară Școala Gimnazială „Domnița Maria” Bacău să prelucreze datele personale  în scopul implementării activităţilor specifice proiectului 

„Integrare pentru învățare” - cu nr. 2022-1-RO01-KA122-SCH-000069083. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, declar pe propria 
răspundere că am luat la cunoștință că beneficiez de următoarele drepturi: dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus 

unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa justiţiei, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării. Pentru exercitarea 

acestor drepturi, am luat cunoștință că mă pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, conducerii Școlii Gimnaziale „Domnița Maria” Bacău. 
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Anexa 4 

 

 

MODEL  

 

 

 

ACORD CADRU DIDACTIC 

(privind îndeplinirea sarcinilor în afara programului de lucru) 

 

 

Subsemnatul/a................................................................................................., cadru didactic la 

Școala Gimnazială „Domnița Maria” Bacău, sunt de acord ca, în situația în care voi fi selectat în echipa 

Proiectului Erasmus+ „Integrare pentru învățare” – cu nr. 2022-1-RO01-KA122-SCH-000069083, să îmi 

îndeplinesc cu bună credință și la termen sarcinile ce mi se vor distribui în cadrul proiectului, chiar dacă va 

trebui să lucrez în afara programului de muncă, sâmbăta și/sau duminica.  

Am luat la cunoștință și sunt de acord, fără echivoc, ca în situația neîndeplinirii condițiilor de mai 

sus să fiu exclus/ă din echipa de proiect.  

 

___________________ 

(nume prenume) 

___________________ 

(semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

„DOMNIȚA MARIA”  

BACĂU 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

PENTRU SELECȚIA MEMBRILOR ECHIPEI DE 

IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DIN CADRUL 

PROGRAMULUI ERASMUS+  

 

„INTEGRARE PENTRU ÎNVĂȚARE”, 

Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH) 

Contract numărul 

2022-1-RO01-KA122-SCH-000069083 

Ediţia: 1 

Nr.de ex.: 2 

Revizia: 0 

Nr. de ex.: 0 

 

PROIECTE 

EDUCAŢIONALE 
P.O. înregistrată cu nr. 2516 din 30.12.2022 Pagina 12/13 

 

12 

 

 

MODEL                                                                                                                                          Anexa 5 

 

 

 

 

ACORD CADRU DIDACTIC 

(privind îndeplinirea condiţiilor de călătorie impuse de ţara de destinaţie  

şi de organizatorul cursului, în context pandemic) 

 

 

 

Subsemnatul/a................................................................................................., cadru didactic la 

Școala Gimnazială „Domnița Maria” Bacău sunt de acord ca, în situația în care voi fi selectat în echipa 

proiectului Erasmus+ „Integrare pentru învățare” – cu nr. 2022-1-RO01-KA122-SCH-000069083, să 

îndeplinesc toate cerinţele impuse de ţara de destinaţie a cursului şi de organizator, în context pandemic: 

vaccinare/testare sau tot ce presupune obţinerea certificatului verde de călătorie..  

Am luat la cunoștință și sunt de acord, fără echivoc, ca în situația neîndeplinirii condițiilor de mai 

sus să fiu exclus din echipa de proiect.  

 

___________________ 

(nume prenume) 

___________________ 

(semnătura) 
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                                                                                                                                          Anexa 6 

 

Criterii de selecţie a cadrelor didactice care vor participa la mobilități 

FIȘĂ DE EVALUARE 

 

Criteriul Detalieri Punctaj 

maxim 

Punctaj 

comisie 

1. CV 

a. format general organizare informații, respectare format, 

tehnoredactare 
5p.  

b. experiența profesională responsabil /membru în comisii școlare, voluntar, 

implicare în proiecte, implicare în activități care 

au condus la creșterea prestigiului școlii – scriere 

de proiecte, premii obținute cu elevii, 

diversificarea ofertei curriculare a școlii, lucrări 

publicate etc. 

20p.  

c. educație și formare 

continuă 

programe de formare în didactica specialității/ 

management, formator, metodist, mentorat, 

absolvire de cursuri în mod constant, participare 

la simpozioane/conferințe etc. 

15p.  

d. competențe lingvistice comunicare în limba engleză 10p.  

e. competențe digitale competențe TIC  10p.  

2. Scrisoare de intenție 

a. format general respectare format standard, tehnoredactare, 

claritatea și coerența mesajului, ortografie și 

punctuație 

5p.  

b. conținut expunerea motivației și a argumentelor privind 

dorința de implicare în proiectul Erasmus+, cât și 

posibila contribuție la implementarea proiectului, 

descrierea competențelor deținute de către 

candidat, menționarea unei nevoi personale de 

formare care corespunde nevoii instituției ca 

parte din proiect și care va fi remediată prin 

implicarea în proiect, abilități personale ș.a.) 

15p.  

3. Echipa de proiect membru în echipa de management a proiectului 20p.  

Total 100p  

 


