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ANUNŢ
ÎN PERIOADA 01.09.2018-31.08.2020
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE IORGA”
va implementa în calitate de coordonator european
Proiectul de parteneriat strategic pentru
susţinerea schimbului de bune practici în
domeniul şcolar, schimb interşcolar, KA229
ERASMUS+
“ALL IN ONE HAND”
Nr. de referinţă: 2018-1-RO01-KA229-049582

Coordonator de proiect,
Prof. Dănilă Nicoleta
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Mai multe informaţii despre acest proiect găsiţi pe
site-ul şcolii, la secţiunea Proiect Eramus+:
http://www.nicolaeiorgafocsani.ro/index.html

2018-1-RO01-KA229-049582

APEL SELECŢIE PENTRU
PROIECTUL ERASMUS+ KA229 „ALL IN ONE HAND”
Apel selecţie candidaturi individuale
Scopul:
Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a participanţilor aparţinând
grupului ţintă (cadre didactice şi elevi) la mobilităţile din cadrul proiectului
ERASMUS+ KA229 „All in one hand” 2018-1-RO01-KA229-049582.

În urma aprobării finanţării proiectului cu titlul “ALL in One Hand” 2018-1-RO01KA229-049582, în cadrul Programului ERASMUS+, actiunea KA229, parteneriate
strategice între şcoli, în baza contractului de finanţare încheiat cu
A.N.P.C.D.E.F.P. (Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educaţiei şi Formării Profesionale ), Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” trebuie să
realizeze:
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Descrierea procedurii:
1. Identificarea persoanelor care doresc să participe la mobilităţile proiectului
2. Verificarea eligibilităţii persoanelor înscrise pentru participarea la mobilităţile
din
cadrul proiectului
3. Aplicarea procedurii de selecţie în cazul în care numărul de persoane ce îşi
exprimă dorinţa de a participa la mobilităţi este mai mare decât numărul de
persoane ce pot participa (conform aplicaţiei de proiect): motivaţia de participare
la activitǎţile proiectului, disponibilitatea de lucru conform programului în cadrul
proiectului, puterea de decizie, capacitatea organizaţionalǎ, cunoştinţe cu privire
la programele UE, competenţe manageriale, abilităţi de lucru în echipǎ,
cunoştinţe IT, integrarea aptitudinilor nou-dobândite în activităţile de la clasă.
4. Aprobarea listei persoanelor eligibile în cadrul Comisiei de selecţie a
proiectului
5. Emiterea deciziei privind participanţii la proiect

2018-1-RO01-KA229-049582
-

4 schimburi de elevi la şcolile din Polonia, Turcia, Grecia şi Cehia, la care
vor participa câte 4 elevi însoţiţi de câte 2 cadre didactice şi
1 activitate de formare a cadrelor didactice la şcoala din Italia, la care vor
participa 5 cadre didactice.

Această procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic de la
Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” care doresc să participe la mobilităţile din
cadrul proiectului, în urma înscrierii voluntare în procesul de selecţie.

Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de elevi în
vederea participării la activităţile de predare/învăţare/formare din cadrul Proiectului de
parteneriat strategic pentru susţinerea schimbului de bune practici în domeniul
şcolar, proiecte doar între şcoli, KA229 ERASMUS+ intitulat „ALL in One Hand”,
având ca parteneri următoarele şcoli:
 ISIS GRAMSCI KEYNES, Prato, Italia
 Kenan Cetinel Ortaokulu, Adana, Turcia
 II Liceum Ogolnoksztalcace Zespol Szkol Budowlanych i Ogolnoksztalcacych im.

Grupul ţintă va fi format din 4 elevi de la Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga”, cu
vârsta peste 12 ani (clasele a VII-a), care vor participa la o activitate transnaţională de
învăţare pentru elevi şi cadre didactice în Polonia, în luna noiembrie 2018: 4 elevi
însoţiţi de 2 cadre didactice. Pentru mobilitatea din Turcia din luna mai 2019 (4 elevi
însoţiţi de 2 cadre didactice) selecţia elevilor se va realiza în luna februarie 2019.
Proiectul urmăreşte realizarea obiectivelor specifice ale Programului Erasmus+
prin promovarea calităţii în educaţie şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba
engleză, a competentelor de utilizare a instrumentelor IT, îmbunătăţirea nivelului de
cunoştinţe de cultură, civilizaţie, istorie şi geografie legate de ţările participante la
proiect. De asemenea, elevii vor învăţa să lucreze în echipă, vor fi încurajaţi să cultive

Page14

Jozefa Dechnika, Biłgoraj, Polonia
 Zakladni skola Olomouc, Zeyerova 28, prispevkova organizace, Olomouc, Cehia
 1st High School of Helliniko, Athens, Grecia
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toleranţa şi respectul de sine şi faţă de ceilalţi, vor învăţa ce înseamnă valorile europene
comune.
Obiectivul general al proiectului : Incluziunea copiilor dezavantajaţi din punct de
vedere social, cultural, economic şi geografic: copii cu dificultăţi în adaptarea şi
integrarea în viaţa şcolarǎ şi socialǎ, cu risc de abandon şcolar, copii provenind din
familii monoparentale, copii aflaţi în grija altor persoane decât pǎrinţii lor, copii
remigraţi, copii proveniţi din centre de plasament, copii beneficiari de burse sociale, copii
cu dificultǎţi de învǎţare, dizabilitǎţi sau tulburǎri emoţionale.

Page14

Proiectul se va desfăşura în limba engleză.

2018-1-RO01-KA229-049582

Conţinutul dosarului de candidatură – elevi
1. Cerere de înscriere adresată Comisiei de selecţie (Anexa 1)
2. Copii xerox după cărţile de identitate ale părinţilor/tutorelui legal;
3. Copie după certificatul de naştere;
4. Scrisoare de motivaţie;
5. Declaraţie prelucrare date personale (Anexa 2)
6. Acordul părinţilor/tutorelui legal de participare a elevului la proiect (Anexa 3)
7. Declaraţie de conformitate (Anexa 4).
8. Recomandare din partea unui cadru didactic al şcolii – va conţine: situaţia socioculturalǎ, economicǎ, emoţionalǎ, motive ce îl recomandă pentru participarea la
mobilitate în cadrul proiectului.
DOSARUL DE CANDIDATURĂ SE DEPUNE LA COORDONATORUL DE PROIECT
PÂNĂ PE DATA DE 20 SEPTEMBRIE 2018.
Selecţia candidaţilor pentru participarea la proiectul nr. 2018-1-RO01-KA229-049582 se va realiza în
urma punctajului obţinut de aceştia după cum urmează: scrisoarea de motivaţie (relevanţa pentru
participarea la activităţile proiectului) 40 p, interviu 40 p, criteriul lingvistic 20 p.
În cazul unui punctaj egal, departajarea se va face în funcţie de media generală şi media la
purtare. Dacă se menţine egalitatea, se iau în considerare participarea şi rezultatele obţinute la
concursurile şcolare şi la activităţile extraşcolare şi de voluntariat pe tema incluziunii.
Componenţa echipei de selecţie va fi decisă de echipa de proiect prin decizie internă. Se vor
avea în vedere specificul proiectul şi obiectivele ce trebuie atinse prin activităţile şi produsele
finale ale proiectului.

* Toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii şi pot fi descărcate de pe site-ul şcolii de la adresa:
http://nicolaeiorgafocsani.ro/ sau se pot găsi la coordonatorul proiectului.
**Nerespectarea a cel puţin uneia dintre aceste menţiuni atrage declararea ineligibilităţii unei candidaturi şi
imposibilitatea de a mai participa la procesul de selecţie.
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Procesul de selecţie se va derula conform graficului:
10-20 septembrie 2018: depunerea dosarelor de candidatură;
21 -23 septembrie 2018: verificarea dosarelor candidaţilor;
24 septembrie 2018: anunţarea şi programarea candidaţilor selectaţi pentru a participa la
interviul ce va avea loc în data de 25 septembrie 2018 şi va viza autoprezentarea candidatului
şi stabilirea motivaţiei acestuia de a participa la proiect, de a se implica în activităţile de
diseminare, de a utiliza rezultatele proiectului la orele de curs, precum şi în activitatea şcolară şi
extraşcolară ulterioară.
Rezultatele selecţiei vor fi afişate la Panoul Erasmus+ nu mai tarziu de 26 septembrie 2018.
Nu se admit contestaţii.

2018-1-RO01-KA229-049582
*** Selecţia elevilor se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, dizabilităţi, categorie socială).

Anexa 1

Către
Comisia de selecţie a participanţilor la mobilităţile proiectului
“ALL in One Hand”
Subsemnatul(a)(numele şi prenumele cu majuscule)________________________
___________________________________, elev(ă) în clasa ___________ la Şcoala
Gimnazială “Nicolae Iorga”, Focşani, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de
selecţie din cadrul PARTENERIATULUI STRATEGIC ERASMUS+ KA2-“ALL inOne
Hand” 2018-2020.
Date personale
CNP ___________________________________
Domiciliu ______________________________________________________________
Telefon ___________________________,
E-mail ________________________________________________,
1. Nivelul de utilizare a limbii engleze:
- scris:
deloc 
acceptabil  bine  f. bine 
- vorbit:
deloc 
acceptabil  bine  f. bine 
2. Nivelul de utilizare a mijloacelor TIC:
Am calculator personal :
da 
nu
3. Sunt dispus să particip la activităţile, sedintele si workshop-urile organizate de scoala
în vederea realizarii activităţilor şi obiectivelor proiectului.
toate 
câteva 
doar la mobilităţi 
4. Voi participa la activităţile de diseminare a rezultatelor
da
nu
5. Am cont pe: __________________________________________________________
6. Am luat la cunoştinţă de criteriile de selecţie .
7. Dacă voi renunţa la mobilitate din motive subiective, sunt de acord să suport integral
cheltuielile efectuate cu participarea mea în cadrul proiectului;
Da 
Nu
Data___________

Către Comisia de selecţie a participanţilor la mobilităţile proiectului “Back to School
Life”

Page14

Semnătura elevului _________________________
Semnătura părintelui/tutorelui legal __________________________

2018-1-RO01-KA229-049582

Anexa 2
Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Erasmus+, noul program al
Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport pentru perioada 2014-2020
Titlul proiectului: “ALL in One Hand”

DECLARAŢIE PRELUCRARE DATE PERSONALE

Subsemnatul/a

(nume,

prenume)

……….…………………………………………………,

domiciliat(ă) în localitatea …………….………............................……..…, judeţul….…………………,
strada ……………………………., posesor al CI seria…..……, numărul………………………,eliberată
de …………………………………………..., la data de ………………….., CNP ………………….......
…......…..., îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de
către Ministerul Educaţiei, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi
completările

ulterioare, în cadrul Parteneriatului strategic Erasmus+ “ALL in One Hand”. De

asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor fotografiilor în care figurez eu
şi/sau membrii minori ai familiei, fotografii care au fost realizate în cadrul parteneriatului strategic
“ALL in One Hand”, în activităţi de diseminare, produse finale, articole de presă, site-ul proiectului,
albume de proiect, şi alte activităţi aferente parteneriatului.
Semnătura: ____________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenţia Natională pentru Programe Comunitare
în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de Implementare a
Proiectelor Erasmus+), în scopul implementării activităţilor specifice proiectului “ALL in One Hand”.
Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr.
677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la MENCS -UIPFFS.
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Data: ______________________
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Anexa 3

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL
Parteneriate strategice Erasmus +
Prin parteneriatele strategice Erasmus+ se urmăreşte:
 dezvoltarea de abordări noi şi inovatoare pentru creşterea calităţii şi relevanţei ofertei educaţionale, de
formare a actorilor implicaţi;
 asigurarea de sprijin personalizat, învăţare colaborativă, gândire critică, resurse educaţionale deschise,
mobilitate virtuală sau alte metode inovatoare de învăţare;
 promovarea unei culturi colaborative inter-sectoriale şi internaţionale;
 dezvoltarea capacităţii organizaţionale;
 promovarea egalităţii şi includerii în educaţie pentru a preveni abandonul şcolar şi pentru a stimula
participarea în comunitate a grupurilor dezavantajate;
creşterea participării la învăţare la standarde europene.
Acest parteneriat are o durată de 2 ani şi presupune mobilităţi de elevi şi cadre didactice între instituţiile
partenere în scopul realizării unor produse finale conform obiectivelor proiectului. La activitatea de
mobilitate vor participa câte 4 elevi şi 2 cadre didactice.
ACORD PARENTAL
Subsemnatul ________________________________________________
1. Sunt părintele/susţinătorul legal al elevului/elevei ___________________________________ din
clasa ____________.
2. Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu termenii Programului Erasmus+ - Acţiunea cheie 229
Parteneriate strategice şi cu Codul de Conduită privind securitatea şi protecţia elevilor români în timpul
călătoriilor şi al şederilor în străinatate.
3. Sunt de acord ca, prin participarea fiului/fiicei meu/mele la Parteneriatul strategic ERASMUS+ “ALL in One Hand” 2018-2020, unele informaţii personale precum numele, CNP, clasa, şcoala,
adresa de e-mail să fie folosite în vederea realizării obiectivelor proiectului.
4. Prin semnarea acestui acord, îmi exprim consimţământul cu privire la participarea fiului/fiicei
meu/mele la toate activităţile Parteneriatului strategic ERASMUS+ “ALL in One Hand” 2018-2020.
PĂRINTELE/SUSŢINĂTORUL LEGAL______________________________________________
BI/CI seria: ......Numărul.....................Eliberat la data de........................ de către ................................
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CNP:............................................................... TEL ......................................................................

2018-1-RO01-KA229-049582
SEMNĂTURA__________________________

DATA_______________________________

Anexa 4

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Subsemnatul/a ________________________________________________________, elev la
Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga”, declar pe propria răspundere că:
Toate datele din dosarul de candidatură sunt reale şi pot fi demonstrate cu acte originale
Sunt de acord cu modalitatea de selecţie a echipei de proiect
Sunt de acord cu procedura de selecţie elaborată
Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu faptul că procedura de selecţie şi rezultatele acesteia nu
sunt contestabile
Am luat la cunoştinţă că este posibil ca fondurile aferente proiectului să nu acopere toate cheltuielile
şi, fiecare dintre noi, vom suporta o parte din cheltuieli ca şi contribuţie personală
Nu există niciun impediment pentru a face parte din echipă, a participa la activităţile şi mobilităţile
proiectului în ţară şi străinătate
Prin acţiunile mele, indiferent dacă voi fi sau nu voi fi selectat(ă) în echipa de proiect şi indiferent
dacă voi fi sau nu voi fi selectat(ă) să particip la mobilităţile proiectului, nu voi aduce prejudicii, injurii
sau defăimări programului şi coordonatorilor proiectului ERASMUS+ “ALL in One Hand”. Voi putea
fi solicitat oricând ca fiind disponibil(ă) să particip la activităţile proiectului şi, dacă sunt anunţat(ă) cu
cel puţin 7 zile înainte, mă oblig să particip activ la aceste activităţi.

Semnătura: ________________________
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Data: _____________________
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PROCEDURĂ
PRIVIND SELECŢIA CADRELOR DIDACTICE
CARE DORESC SĂ FACĂ PARTE DIN ECHIPA DE

PROIECT ERASMUS+ KA229 “ALL in One Hand”, 2018-2020
Scop: Procedura stabileşte modalitatea de selecţie a grupului ţintă a cadrelor didactice care vor face
parte din echipa de lucru a proiectului “ALL in One Hand”
Domeniul de aplicare: Procedura se aplică la Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga”, Focşani.
Documente de referinţă: Regulamentul de ordine interioară, Manualul calităţii, Legea Învăţământului,
Formularul de candidatură, Ghidul Programului Erasmus+ , Apelul Naţional pentru scriere de proiecte
Erasmus+ 2018
Termeni folosiţi şi definirea acestora:
Mobilitate transnaţională = activitate desfăşurată într-o şcoală parteneră dintr-o ţară membră UE
Parteneriat strategic = parteneriat şcolar între mai multe şcoli din ţări partenere UE
“ALL in One Hand” = parteneriat strategic cu o durată de 2 ani (01.09.2018-31.08.2020), unde
coordonator european este S [coala Gimnazialǎ “Nicolae Iorga” Focşani, iar şcolile partenere sunt:
 ISIS GRAMSCI KEYNES, Prato, Italia
 Kenan Cetinel Ortaokulu, Adana, Turcia
 II Liceum Ogolnoksztalcace Zespol Szkol Budowlanych i Ogolnoksztalcacych im. Jozefa
Dechnika, Biłgoraj, Polonia
 Zakladni skola Olomouc, Zeyerova 28, prispevkova organizace, Olomouc, Cehia
 1st High School of Helliniko, Athens, Grecia

Resurse:
Responsabilul de proiect întocmeşte chestionarele şi anexele ce urmează a fi completate de către cadrele
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Responsabilităţi:
1. Directorul
- este reprezentantul legal în cadrul proiectului
- monitorizează procesul de selecţie a grupului ţintă
- numeşte prin decizie comisia de selecţie, precum şi echipa de proiect
2. Responsabilul cu aplicarea procedurii, coordonatorul proiectului
- monitorizeaza procesul de selecţie a grupului ţintă
- elaborează un raport asupra rezultatelor candidaţilor
- transmite directorului şi consiliului profesoral rezultatele obţinute şi modificările ce pot interveni
- stabileşte, alături de directorul şcolii, atribuţii şi responsabilităţi pentru membrii echipei, conform
planului de activităţi al proiectului

2018-1-RO01-KA229-049582
didactice ale şcolii;
Reguli de procedură:
Procedura şi criteriile de selecţie a grupului ţintă vor fi postate pe site-ul şcolii şi la avizierul şcolii din
cancelarie pentru a putea fi vizualizate de către toate cadrele didactice ale şcolii.
Cadrele didactice care doresc să facă parte din echipa de proiect depun la responsabilul proiectului
Dosarul de candidatură cuprinzând următoarele:
1. Scrisoarea de motivaţie;
2. CV în format Europass;
3. Anexa 1: Declaraţia incluzând graficul privind timpul liber ce poate fi alocat activităţilor
proiectului;
4. Anexa 2: Declaraţie de consimţământ;
5. Anexa 3: Cerere.
Termen limită pentru depunerea dosarului: 20 septembrie 2018
Evaluarea dosarelor va fi realizată de către o echipă mixtă formată din: coordonatorul proiectului,
directorul şcolii, un reprezentant al Comisiei de proiecte europene, un membru al Consiliului de părinţi
pe şcoală.
Procesul de selecţie se va derula conform graficului:
7-20 septembrie 2018: depunerea dosarelor de candidatură;
21-23 septembrie 2018: evaluarea dosarelor candidaţilor;
24 septembrie 2018: anunţarea rezultatelor.
Rezultatul selecţiei va fi ADMIS/RESPINS.
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* Candidaturile care vor conţine pasaje identice sau similare în dosar vor fi respinse.
** Nu se admit contestaţii.
*** Pentru a păstra obiectivitatea evaluării, numele membrilor comisiei de selecţie vor fi afişate în data
de 24 septembrie 2018.
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Anexa 1

DECLARAŢIE
PRIVIND TIMPUL LIBER DISPONIBIL PENTRU ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

ERASMUS+ KA229 “ALL in One Hand”
Subsemnatul/a
________________________________________________________,
având
statutul de _________________________________________ la Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga,
Focşani, declar pe propria răspundere că, în cazul în care sunt selectat(ă) să fac parte din echipa
proiectului Erasmus+ KA229 “ALL in One Hand” 2018-2020, dispun de următorul timp liber pe care îl
pot aloca activităţilor proiectului, după cum urmează:
I. În timpul şcolii:
ZIUA

INTERVALUL
ORAR

TOTAL ORE
DISPONIBILE

INTERVALUL
ORAR

TOTAL ORE
DISPONIBILE

Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică
II.

În timpul vacanţelor:

ZIUA
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

Comentarii: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Observaţie: se vor complete tabelele de mai sus ţinând cont de numărul de ore din norma didactică/zi,
nedepăşind norma de 8 ore/zi.

2018-1-RO01-KA229-049582
Semnătura: __________________________
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Data: _________________________

2018-1-RO01-KA229-049582
Anexa 2
Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Erasmus+, noul program al
Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport pentru perioada 2014-2020
Titlul proiectului: “ALL in One Hand”

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/a ………………………………………………………………., domiciliat/ă în
localitatea …………….………............................……..…, judeţul ….…………………, Strada
………………………………..……….,

Nr.

……..,

posesor

al

CI

seria…..……,

numărul………………………, eliberată de …………………………………………..., la data de
………………….., CNP ………………….......…......…..., îmi exprim acordul cu privire la utilizarea
şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către MENCS, conform prevederilor Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Parteneriatului
strategic Erasmus+ “ALL In One Hand”.
De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor fotografiilor în
care figurez, fotografii care au fost realizate în cadrul parteneriatului strategic “ALL in One Hand”.

Semnătura: __________________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare
in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de Implementare a
Proiectelor Erasmus+), în scopul implementării activităţilor specifice proiectului “ALL in One Hand”.
Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr.
677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la MENCS-UIPFFS.
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Data: _________________________
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Anexa 3

CERERE
Subsemnata/ul _________________________________________________________,
Având statutul de _________________________ la Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga”
Focşani, prin prezenta îmi manifest dorinţa de a face parte din echipa de lucru a Proiectului
Erasmus+ KA229 “ALL in One Hand” 2018-1-RO01-KA229-049582, derulat în perioada 01.9.2018 –
31.08.2020.
Pentru a-mi susţine cererea, ataşez dosarul de candidatură ce prezintă atingerea
criteriilor de selecţie, conform Procedurii de selecţie a cadrelor didactice care doresc să

facă parte din echipa de proiect ERASMUS+ KA229 “ALL in One Hand”, 2018-2020.

Semnătura: __________________________

Către Comisia de selecţie a membrilor echipei de proiect “ALL in One Hand”
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Data: _________________________

