
 
COMISIA PENTRU PROIECTE 

EDUCAȚIONALE (PROIECTE 

EUROPENE ȘI PROGRAME 
COMUNITARE) 

 

Nr. 1490/1/30.09.2019 

 

ANUNT SELECŢIE PROFESORI. 

Proiect Erasmus+ “BE MY VOICE” - 2019-1-TR01-KA229-077132_2 

 

  

         Pentru cadre didactice care vor implementa activitățile Proiectului Erasmus + 2019-1-TR01-KA229-

077132_2 „BE MY VOICE”, la care Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Constanța este partener 

împreună cu: 

Coordonator: Sehit Prof.Dr. Ilhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi, Balikesir, Turcia 

Parteneri:  
- Ankara Pursaklar Fen Lisesi, Ankara, Turcia,  
- 2nd Junior High School of Ptolemaida, Grecia,  
- Ventspils 4.vidusskola, Ventspils, Letonia. 

 

 

2.1.          Scopul 

 

Prezentul apel  a  fost  elaborat  în  vederea  selectării  grupului  ţintă,  în  cadrul proiectului „BE MY 

VOICE”, finanțat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP şi derulat în perioada 1 septembrie 2019 – 31 

august  2021  de  Colegiul  Național  „Mihai Eminescu”  în  calitate  de  partener  și  școlile menționate   

anterior. 

 

 

2.2.           Obiectivul principal al proiectului 

 

Obiectivul principal al acestui proiect este promovarea multilingvismului și promovarea culturilor și limbilor 

europene. Proiectul încurajează școlile participante să folosească tehnica dublajului în predarea limbilor 

străine, metodă ce permite îmbunătățirea abilităților de scris, citit, vorbit, ascultat în engleză, franceză, 

germană, dar și a limbilor mai puțin uttilizate în Europa. Proiectul îmbină studiul limbilor străine cu tehnicile 

informaționale, tehnici cinematografice, dublare și subtitrare.  

 

2.3.   Rezultate așteptate: 

Rezultatele proiectului vor consta într-o colecție de filme create și dublate de elevi, un manual despre 

utilizarea practică a acestei metode în practica pedagogică, site web al proiectului, o revistă online. 

 

Selecţia profesorilor din echipă va avea loc în perioada 02- 07 octombrie 2019 

Criterii de selecţie : 

• Profesor titular, încadrat la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Constanța 

• Competenţe în tematica proiectului 

• Implicarea activă în viaţa şcolii în perioada 1 septembrie 2018- 31 august 2019 şi disponibilitatea de a 

lucra suplimentar în vederea participării la activităţile locale din cadrul proiectului (diseminare, evaluare, 

activităţi cu elevii, elaborare portofolii elei grup tinta, realizare produse finale) 

• Motivaţia de a participa la un proiect european 

• Competenţe digitale (calculator, internet, realizare materiale PPT etc) 

• Abilităţi de time management ( respectarea termenelor de realizare şi predare de materiale) 

• Competenţe de limbă engleză (cel puţin nivel incepatori, conform CV-ului format european) 

• Participări la activităţi legate de tematicile proiectului (multilingvism, învățarea limbilor străine) 

• Competenţe de comunicare, gestionare a situaţiilor conflictuale, negociere, muncă în echipă, 

competenţe organizatorice . 
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 Grantul alocat pentru participarea la mobilitate penntru un profesor  este: 

  Grant pentru calatorie Cazare si masa 
Total 

100% 
80% 20% 

F.F.F. Important: AN va plati un avans de 80% din suma contractata, restul de 20% va fi platita de 

catre AN la 60 de zile calendaristice dupa depunerea Raportului final al proiectului. 

 

Selecţia va consta în evaluarea dosarelor de candidatură .  

Acestea se vor depune la coordonatorul priectului până la data de 07.10. 2019 şi vor conţine : 

 

Dosarul de candidatură va cuprinde : 

Documente obligatorii (lipsa lor va duce la eliminarea candidaturii) : 

1.Cerere de înscriere ( anexa 2 ) 

2.Declaraţia de acceptare a modalităţii de selecţie (anexa 3) 

3.Angajament de participare şi co-finanţare (anexa 4) 

4.Curriculum vitae – format european , semnat si datat pe fiecare pagină 

6.Scrisoare de intenţie 

7.Disponibilitate de semnare a unui contract cu Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Constanța unde sunt 

descrise atributiile si obligatiile ce revin pentru implementarea proiectului. 

 

Rezultatele selecţiei vor fi afişate pe site-ul scolii în data de 08.10.2019 Ora 12.00 

 

GRILA DE PUNCTAJ 

  

Criteriu Punctaj 

Curriculum vitae – format european 0-30 p 

Formular de candidatură 0-40 p 

Scrisoare de intenţie 0-20 p 

Plan de diseminare 0-10 p 

  
Grilă de evaluare a CV-ului – format european 

  

Criteriu Punctaj 

Experienţă profesională 0-5p 

Educaţie şi formare 0-7p 

Competenţe personale 0-18p 
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ANEXA 1 

 

 CALENDARUL SELECTIEI PARTICIPANTILOR – CADRE DIDACTICE PENTRU PROIECTUL 

ERASMUS+ 

 

 

Procesul de selecţie se va derula conform graficului: 

 

• 2 octombrie 2019– anunţarea şi afişarea criteriilor 

• 2-7 octombrie 2019, ora 16.00, depunerea dosarelor de candidatură la coordonatorul de proiect 

• 8 octombrie 2019 – evaluarea dosarelor de candidatură 

• 8 octombrie 2019 ora 12.00 – afişarea şi anunţarea rezultatelor 

• 8 octombrie 2019 (între orele 12.00-14.00)– depunerea contestaţiilor 

• 8 octombrie 2019  între orele (14.00-16.00)– rezolvarea contestaţiilor şi anunţarea rezultatelor (lista 

câsștigători și lista de rezervă). 
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ANEXA 2 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 
Proiect ERASMUS + „BE MY VOICE”, 2019-1-TR01-KA229-077132_2 

 

 

 

Subsemnatul/a ………………………………………………………………………, vă rog să-

mi aprobaţi înscrierea la selecţia pentru constituirea echipei de proiect Erasmus + 2019-1-TR01-

KA229-077132_2, „BE MY VOICE” 

 

Menţionez că îndeplinesc condiţiile de înscriere în cadrul Proiectului coordonat de Colegiul 

Național ”Mihai Eminescu”, Constanța, fiind profesor titular cu norma de bază la Colegiul 

Național ”Mihai Eminescu”, Constanța, specialitatea ………………………………………. 

 

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

mail …………………………………… 

Subsemnatul/a , ……………………………………………………………………, declar că 

informaţiile furnizate în dosarul de candidatură îmi aparțin, sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu . 

 

 

 
           Data Semnătura 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Domnului Director al Colegiului Național ”Mihai Eminescu”, Constanța 
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ANEXA 3 

 

 

 

DECLARATIE DE ACCEPTARE A MODALITĂȚII DE SELECȚIE 

 
Proiect ERASMUS + „BE MY VOICE”, 2019-1-TR01-KA229-077132_2 

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

profesor titular la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Constanța, specialitatea 

…………………….., declar că sunt de acord cu modalitatea de selecţie pentru constituirea echipei 

de proiect în cadrul Proiectului ERASMUS + „BE MY VOICE”, 2019-1-TR01-KA229-077132_2. 

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 2019, Apelul 

Naţional la propuneri de proiecte Erasmus + 2019 disponibil pe www.erasmusplus.ro şi de obligaţia 

pe care o am de a respecta contractul încheiat între mine şi Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, 

Constanța, ( ca parte integrantă a contractului dintre Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare 

în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale( ANPCDEFP) şi Colegiul Național ”Mihai 

Eminescu”, Constanța, şi sunt de acord cu toate acestea. 

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

asum responsabilitatea pentru informaţiile furnizate în dosarul de candidatură. 

 

 

 

 

 
Data Semnătura 
 

 

http://www.erasmusplus.ro/
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ANEXA 5 

 

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE SI COFINANTARE 

Proiect ERASMUS + „BE MY VOICE”, 2019-1-TR01-KA229-077132_2 

 

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

profesor titular la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Constanța, specialitatea 

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

proiect în cadrul Proiectului coordonat de Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Constanța, Proiect 

ERASMUS + „BE MY VOICE”, 2019-1-TR01-KA229-077132_2, voi participa la toate activităţile 

organizate în cadrul proiectului, conform responsabilităţilor care îmi vor fi atribuite de către echipa 

de gestiune a proiectului. 

 
De asemenea, voi prezenta disponibilitate pentru eventuale supliniri ale colegilor mei 

implicaţi în mobilităţile acestui proiect, în afara propriilor mele ore de curs. 

 
Menţionez, de asemenea, că am luat la cunoştinţă faptul că, în conformitate cu contractul pe 

care îl voi semna cu Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Constanța, 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, cu condiţia îndeplinirii planului de 

diseminare şi valorizare a rezultatelor. 

 

 
Data Semnătura 
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ANEXA 5 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

 

Subsemnatul/-a….....…............................................................................................…..CNP 

..............................................................…. , cu domiciliul în.................................................... 

str.............................................., nr. ......., bl. ....., sc......, ap. ....., judeţ/sector ....................... telefon 

........................................., îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu 

caracter personal de către Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Constanța, în scopul îmbunătățirii 

procesului de comunicare, pentru analize și prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea 

deciziilor  managementului instituției, precum și în scopul arhivării, în conformitate cu prevederile 

legale. 

Declar că operatorul are dreptul de a transmite datele mele cu caracter personal către terți în 

condițiile prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare în cadrul  proiectului Erasmus +, 

Parteneriate strategice în domeniul şcolar, „BE MY VOICE”, 2019-1-TR01-KA229-077132_2. 

Sunt de acord cu postarea de imagini sau filmări, rezultate în urma desfășurării activităților 

din cadrul proiectului, în scopul promovării proiectului și a imaginii școlii. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul 

în declarații, că am luat la cunoștință explicațiile, instrucțiunile și drepturile de care dispun în 

conformitate cu art. 12-18 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și cu prevederile 

Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE. 

 Declar că am luat la cunoștință faptul că îmi pot retrage consimțământul dat în prezentul scop 

în orice moment. 

 

Data,                                               Semnătura,



 

 


