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NR. 2404/ 1/12.09.2022 
Aprobat CA in data de 12.09.2022 

APEL SELECŢIE ELEVI ȘI PROFESORI ÎNSOȚITORI PENTRU MOBILITATE ÎN CEHIA  
În cadrul programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1, Educație școlară - Mobilitatea persoanelor în 

scopul învățării 
Nr. contract 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060397 

   
1. Dispoziții generale 

1.1.Prezentul apel stabilește modalitatea de selecție a elevilor și profesorilor însoțitori în cadrul mobilității 
proiectului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1-Educația Școlară (SCH), Contract numărul- Nr. contract 2022-
1-RO01-KA121-SCH-000060397 
1.2. Această mobilitate se încadrează în OS.3., înscris în Planul Erasmus+ reactualizat 2022 – „Corectarea, 
îmbunătățirea și creșterea competențelor digitale și aplicarea lor în specializările lor de nivel mediu pentru 
40 elevi, prin participarea la stagii de formare în perioada acreditării 2021-2025”. 
1.3. Prezentul apel se adresează elevilor din clasele IX-XI, care au competențe minime digitale și 
profesorilor încadrați la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Constanța, care doresc să fie însoțitori în 
cadrul mobilității. 
Art. 4. IMPORTANT: Selecţia participanţilor va fi realizată  de  către  Comisia  de  Selecţie  numită  prin  
Decizie Internă de către conducerea şcolii, cu persoane care nu vor participa la mobilitate, astfel încât să fie 
evitat conflictul de interese. 

 
2. Scopul  

 
Prezentul apel a fost  elaborat  în  vederea  selectării  grupului  ţintă (10 elevi și 3 profesori însoțitori),  

în  cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării Nr. 
contract 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060397, de  Colegiul  Național  „Mihai Eminescu”  în  calitate  de  
beneficiar.  

Selecția echipei de elevi și cadre didactice se realizează de către Comisia de evaluare, cu respectarea 
prezentului apel, în conformitate cu documentele de referință. IMPORTANT! Selecția va fi realizată în 
conformitate cu valorile europene: egalitatea de șanse, promovării egalității de gen, nondiscriminarea, 
toleranța, participarea democratică și cooperarea, transparență. 

Comunicarea acestui apel se va face pe site-ul școlii, 
https://www.cnmecta.ro/index.php/proiecte/acreditare-erasmus  pe grupul de WhatsApp al profesorilor 
diriginți, pe pagina de Facebook a școlii, https://www.facebook.com/cn.constanta  

3. Mobilitatea propuse pentru perioada contractată: 
 

Activitatea  Instituția gazdă 
Locul 

desfășurării/ 
perioada 

Nr. de 
elevi/prof. Grup țintă Link 

Geogebra in 
Maths- 
digital 

competences 

Gymnázium a 
Jazyková škola 
s právem státní 

jaykové 
zkoušky Zlín 

Zlin, Cehia 
 

17-21 
Octombrie 

2022 

10 elevi 
3 prof 

însoțitori 

2 elevi de la profilul Matematică-
Informatică 

3 elevi de la profilul Științele Naturii 
2 elevi de la profilul Științe Sociale 

1 elev de la profilul Filologie 
2 elevi cu oportunități reduse (burse 

sociale, medicale, orfani, elevi 
provenind din familii monoparentale, 

elevi de etnie romă, elevi cu CES). 

http://www.gj
szlin.cz/crossi

ng/   

Se vor selecta, în plus, 3 elevi și 1 profesor însoțitor pe lista de rezervă. 
 

https://www.cnmecta.ro/index.php/proiecte/acreditare-erasmus
https://www.facebook.com/cn.constanta
http://www.gjszlin.cz/crossing/
http://www.gjszlin.cz/crossing/
http://www.gjszlin.cz/crossing/
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4. Criterii de selecție pentru elevi:  
• Competențe de comunicare în limba engleză, nivel minim B1;  
• Competențe de utilizare a calculatorului- nivel slab/mediu; 
• Este motivat, poate și vrea să se implice în activitățile proiectului, inclusiv în activitățile de 

diseminare și de follow-up, la întoarcerea din mobilitate, împreună cu profesorii din CNME – 
argumentate prin scrisoarea de motivație; 

• Are capacitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară, acceptă sarcini de lucru în echipă și și le 
asumă, poate respecta termene de timp pentru realizarea activităților și documentelor solicitate prin 
proiect – dovedite prin participarea la minim 2 activități școlare și extrașcolare; 

• Are acordul părinților/tutorilor legali pentru participarea la selecție; 
• Are acordul părinților/tutorilor legali pentru înregistrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, 

pe tot parcursul derulării selecției. 
• IMPORTANT! Elevii din categoria oportunități reduse vor aduce, la interviu, o declarație pe propria 

răspundere, semnată de părinte/tutore legal, în care să se menționeze că se află într-una din situațiile 
enumerate: burse sociale, medicale, orfani, elevi provenind din familii monoparentale, elevi de etnie 
romă, elevi cu CES . 
 

5. Criterii de selecţie pentru profesorii însoțitori: 
• Profesor, încadrat la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Constanța 
• Competenţe în tematica proiectului. 
• Implicarea activă în proiectele europene și naționale ale școlii în perioada 1 septembrie 2015- 31 

august 2022 şi disponibilitatea de a lucra suplimentar în vederea implementării programului de formare 
profesională și la activităţile locale din cadrul proiectului (diseminare, evaluare, activităţi cu elevii, elaborare 
portofolii, realizare produse finale) 

• Motivaţia de a participa la un proiect european. 
• Abilităţi de time management ( respectarea termenelor de realizare şi predare de materiale) 
• Competenţe de limbă engleză pentru profesorii de alte discipline decât cele de limbi străine (cel 

puţin nivel A2/B1, conform CV-ului format european) ; 
• Interes pentru integrarea unor metode inovative de predare-învățare în activitatea didactică; 
• Competenţe de comunicare, gestionare a situaţiilor conflictuale, negociere, muncă în echipă, 

competenţe organizatorice. 
 

6. Obligațiile participanților la mobilitate: 
Faza de premobilitate: 

• Pregătirea pedagogică (coordonator proiect/responsabil cu pregătirea cursanților) : informarea 
participanților privind programul Erasmus+; prezentarea proiectului propus: tema, scopul, 
obiectivele, sursa de finanţare, bugetul aprobat, destinaţia mobilităţii, rezultatele proiectului, 
valorizarea rezultatelor; prezentarea programului de stagiu, a detaliilor legate de cazare și transport 
local, bune practici de prevenire a fenomenului de bullying Activități: 1 sesiune de informare – cu 2 
săptămâni înainte de plecare. 

• Pregătirea culturală (coordonator proiect) :  prezentarea aspectelor sociale, politice și economice 
ale țării, orașului, școlii în care va avea loc mobilitatea. Activități:  1 sesiune de informare cu 2 
săptămâni înainte de mobilitate.   

 
În timpul mobilităţii 

• Participanții vor fi prezenți la programul de lucru (în total 5 zile plus 2 zile transport); 
 
Postmobilitate: 
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• Participanții la stagiu vor realiza panoul cu aspecte relevante ale proiectului în limba engleză ( Grup 
țintă: toți elevii școlii); Participanții la mobilitatea de grup vor împărtăși experiența lor din mobilitate 
cu colegii lor, realizând întâlniri online/sala de festivități a școlii. Elevii implicați în mobilitate vor 
participa la întâlniri virutale atât în activități premobilitate pentru a interacționa cu elevii din școala 
gazdă cât și post mobilitate pentru a utiliza competențele și atutudinile dobândite. În cazul elevilor 
participanți la mobilități procesul de diseminare va presupune realizarea unei prezentări în cadrul 
Consiliului elevilor, lărgit a competențelor formate, după o perioadă de aprofundare a achizițiilor 
dobândite - termen 45 zile de la revenirea din mobilitate. Completarea chestionarelor de feedback la 
revenirea din mobilitate. 

 
Profesorii însoțitori vor avea următoarele obligații : 

• Prezentarea activităților în Consiliul Profesoral al școlii și coordonarea elevilor implicați în 
realizarea de activități. 

• Participarea la toate activitățile cursului și completarea chestionarelor de evaluare a activităților 
pentru toți participanții; 

• Prezentarea aspectelor esențiale ale mobilității în cadrul Consiliului profesoral, la nivelul catedrei, la 
nivelul comunității educaționale, la nivelul activităților de diseminare de la nivelul școlii, prin 
elaborarea de pliante, prezentare în PowerPoint etc.; 

• Colaborarea cu echipa de implementare a proiectului pentru atingerea rezultatelor programului de 
formare pentru perioada 2022-2023 și a obiectivelor și rezultatelor înscrise în Planul Erasmus+. 

• Elaborarea raportului în termen de 30 de zile de la revenirea din mobilitate. 
 
 

7. Selecţia va consta în evaluarea aplicației on-line și interviu, în format fizic. 
IMPORTANT! INTERVIUL VA FI ÎN LIMBA ENGLEZĂ și se va acorda punctaj. (Anexa 4) 

 
7.1. Aplicația on-line se va completa accesând următorul link  https://forms.gle/kzat9eD5QUxvgyYH9  

până la la data de 14.09.2022, ora 20.00. Rezultatul va fi ADMIS/RESPINS și va fi transmis, 
anonimizat, în data de 15.09.2022, ora 16.00, pe site-ul școlii,  
https://www.cnmecta.ro/index.php/proiecte/acreditare-erasmus 

7.2. Interviul va avea loc, fizic, în data de 16.09.2022, începând cu ora 15.00, la sediul CNME, sala 
36. IMPORTANT ! La interviu, atât elevii cât și profesorii vor veni cu Anexele 2, 2.1, 3, 3.1 
completate, semnate și se vor preda comisiei.  

 
8. CALENDARUL SELECTIEI PARTICIPANTILOR CONFORM Anexei 1 

 
9. Stabilirea comisiei de selecţie / a comisiei de rezolvare a contestaţiilor 

Comisia de selecţie se va constitui prin decizie internă, fiind formată din 3 persoane: 
• Preşedinte – director/ responsabil proiecte europene/responsabil formare/membru CA; 
• 2 membri (dintre care unul va îndeplini şi atribuţii de secretar) – 2 profesori (din care unul de limba 
engleză) 
Comisia de rezolvare a contestaţiilor va fi numită doar în cazul în care se vor înregistra contestaţii. 
 
Atribuţiile comisiei de selecţie 
Comisia va avea următoarele sarcini: 
• preluarea de la coordonatorul proiectului și de la directorul școlii a răspunsurilor la formular; 
• stabilirea grilelor finale de evaluare; 
• evaluarea aplicațiilor; 
• stabilirea punctajului final/a rezultatelor finale; 

https://forms.gle/kzat9eD5QUxvgyYH9
https://www.cnmecta.ro/index.php/proiecte/acreditare-erasmus
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• comunicarea rezultatelor finale – anunţarea candidaţilor cu privire la rezultatul selecţiei; 
• transmiterea rezultatelor selecţiei către echipa de gestiune a proiectului. 
Atribuţiile comisiei de rezolvare a contestaţiilor: 
• soluţionarea contestaţiilor depuse de candidaţi  
• anunţarea persoanelor care au depus contestaţie cu privire la rezultatul reevaluării 
• transmiterea rezultatelor contestaţiilor către echipa de gestiune a proiectului. 
Contestaţii: 
  
Contestaţiile vor fi analizate de o comisie numită de managerul proiectului care va fi formată din alte 
persoane decât cele care au participat la evaluarea iniţială. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiei este 
definitivă. 
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ANEXA 1 

 
 
 
Procesul de selecţie se va derula conform graficului: 
 

• 12 septembrie 2022– anunţarea şi afişarea criteriilor pe site-ul școlii www.cnmecta.ro, pagina de 

Facebook și pe grupul de WhatsApp al profesorilor diriginți  

• 12-14 septmebrie 2022, ora 20.00 - completarea on-line a aplicației 

https://forms.gle/kzat9eD5QUxvgyYH9   

• 15 septembrie 2022 – evaluarea și afișarea rezultatelor aplicațiilor pe aceleași rețele. 

• 16 septembrie 2022 începând cu ora 15.00 – proba interviului. 

• 19 septembrie 2022 ora 10.00 – afișarea rezultatelor înainte de contestații 

• 19 septembrie 2022 orele 10.00-12.00 – depunerea contestaţiilor la secretariatul școlii. 

• 20 septembrie 2022– anunţarea rezultatelor (lista câștigători și lista de rezervă). 

http://www.cnmecta.ro/
https://forms.gle/kzat9eD5QUxvgyYH9
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Anexa 2 

ACORD PROFESOR 
 

Subsemnatul/Subsemnata,............................................................................................ 

CNP…….......................... CI, seria………Nr.……… eliberat de.…………..…………….., la 
data de………………., adresa........................................................................................................ 
localitatea………………judeţul………………telefon………..…………e-mail........................ 

 
Precizez că am luat notă de prevederile apelului de selecție din proiectul menționat 

mai sus și sunt de acord cu acestea. 

Declar următoarele: 
- sunt de acord cu participarea mea la concursul de selecţie pentru proiectul ERASMUS+1, 
Acțiunea Cheie 1-Educația Școlară (SCH) 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060397 
- îmi asum răspunderea cu privire la îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce îmi revin ca 
beneficiar al proiectului (participarea la toate activitățile de proiect, în cazul în care voi fi 
selectat pentru participarea  la mobilitate în calitate de beneficiar). 

 
 
 
 
 

Data: Nume și prenume: 

 
 

         Semnătură 
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Anexa 2.1 

ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL 
 

Subsemnatul/Subsemnata,............................................................................................ 

CNP…….......................... CI, seria………Nr.……… eliberat de.…………..…………….., la 
data de………………., adresa........................................................................................................ 
localitatea………………judeţul………………telefon………..…………e-mail........................ 

 
în calitate de părinte / tutore al elevului/ elevei…………………………………………… 

clasa ………… CNP… ......................................... , 
 
telefon elev…………………, adresă e-mail....................................... 

Precizez că am luat notă de prevederile apelului de selecție din proiectul menționat 
mai sus și sunt de acord cu acestea. 

Declar următoarele: 
- sunt de acord cu participarea fiului meu /fiicei mele la concursul de selecţie pentru proiectul 
ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1-Educația Școlară (SCH) 2022-1-RO01-KA121-SCH-
000060397 
- îmi asum răspunderea cu privire la îndeplinirea, de către fiul meu/fiica mea a 
tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarilor prin proiect (participarea la toate activitățile de 
proiect, în cazul în care va fi selectat pentru participarea la mobilitate în calitate de beneficiar). 

 
 
 
 
 

Data: Nume și prenume: 

 
 

Semnătură 
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Anexa 3 

Declaraţie de consimţământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

-profesori - 

Subsemnatul(a)........................................................................................................................................., CNP 
........................................................, născut(ă) la data ........................................................................., în localitatea 
...................................................., domiciliat(ă) în loc. ..........................................., str., 
................................................................, nr. ......., bl............, Sc........, ap......, posesor al C.I. seria......... nr.................., 
eliberată de........................................., la data de ..............., declar că:  

Declar că  
 
-Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 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 (Regulamentul general privind protecţia datelor) adoptat de Parlamentul European şi Consiliul 
Uniunii Europene. 
 
-Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor mele şi dreptul de a nu fi supus 
unei decizii individuale. 
 
-Am fost informat(ă) că datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate şi stocate în cadrul Colegiului Național 
„Mihai Eminescu” din cadrul Acreditării Erasmus+  - Acțiunea Cheie 1 - Educație Școlară - Mobilitatea persoanelor în 
scopul învățării - 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060397 
 
-Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în vederea obligaţiilor legale ce îi 
revin operatorului, respectiv Colegiului Național „Mihai Eminescu” din cadrul Acreditării Erasmus+  - Acțiunea Cheie 
1 - Educație Școlară - Mobilitatea persoanelor în scopul învățării -  2022-1-RO01-KA121-SCH-000060397, precum şi 
în scopul intereselor şi drepturilor ce îmi revin. 
 
-Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal sunt comunicate autorităţilor publice precum şi altor instituţii 
abilitate la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau organelor de cercetare penală. 
 
-Am fost informat(ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am obligaţia de a aduce la 
cunoştinţa operatorului, respectiv Colegiului Național „Mihai Eminescu” din cadrul Acreditării Erasmus+  - Acțiunea 
Cheie 1 - Educație Școlară - Mobilitatea persoanelor în scopul învățării -  2022-1-RO01-KA121-SCH-000060397 orice 
modificare survenită asupra datelor mele personale. 
 
-Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimţămâtul în orice moment printr-o cerere scrisă, întemeiată, 
datată şi semnată depusă la sediul Colegiului Național „Mihai Eminescu”, exceptând cazul în care prelucrarea datelor 
mele cu caracter personal este necesară în legătură cu raportul față de insitituție. 
 
În consecinţă, îmi dau consimţământul pentru copilul meu/ca adult pentru prelucrarea, transmiterea şi stocarea datelor 
cu caracter personal în cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu” din cadrul Acreditării Erasmus+  - Acțiunea Cheie 
1 - Educație Școlară - Mobilitatea persoanelor în scopul învățării -  2022-1-RO01-KA121-SCH-000060397 .  
 
DATA………………….                     SEMNĂTURA……………......................... 
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Anexa 3.1. 

Declaraţie de consimţământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

- elevi -  

Subsemnatul(a).................................................................................. , cod numeric personal 
........................................................ , născut(ă) la data ..........................................................................în localitatea 
...................................................... , domiciliat(ă) în .............................................................................................. , 
posesor al C.I. seria......... nr.................., eliberată de........................................., la data de ............... părinte al 
elevului/elevei..........................................................................................................., declar că:  

-Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 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 (Regulamentul general privind protecţia datelor) adoptat de Parlamentul European şi Consiliul 
Uniunii Europene.  

-Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor mele și ale copilului meu şi 
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.  

-Am fost informat(ă) că datele cu caracter personal, ale mele și ale copilului meu, urmează să fie prelucrate şi stocate 
Colegiului Național „Mihai Eminescu” din cadrul Acreditării Erasmus+  - Acțiunea Cheie 1 - Educație Școlară - 
Mobilitatea persoanelor în scopul învățării - 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060397.  

-Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor cu caracter personal ale mele și ale copilului meu, este necesară în 
vederea obligaţiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv Colegiului Național „Mihai Eminescu” din cadrul 
Acreditării Erasmus+  - Acțiunea Cheie 1 - Educație Școlară - Mobilitatea persoanelor în scopul învățării - 2022-1-RO01-
KA121-SCH-000060397, precum şi în scopul intereselor şi drepturilor ce îmi revin.  

-Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal sunt comunicate autorităţilor publice precum şi altor 
instituţii abilitate la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau organelor de cercetare penală. 

 -Am fost informat(ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor cu caracter personal ale mele și ale copilului meu, am 
obligaţia de a aduce la cunoştinţa operatorului, respectiv Colegiului Național „Mihai Eminescu” din cadrul Acreditării 
Erasmus+  - Acțiunea Cheie 1 - Educație Școlară - Mobilitatea persoanelor în scopul învățării - 2022-1-RO01-KA121-
SCH-000060397 orice modificare survenită asupra datelor mele personale.  

-Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimţămâtul în orice moment printr-o cerere scrisă, întemeiată, 
datată şi semnată depusă la sediul Colegiului Național „Mihai Eminescu” exceptând cazul în care prelucrarea datelor 
mele cu caracter personal este necesară în legătură cu raportul de muncă/serviciu.  

În consecinţă, îmi dau consimţământul pentru prelucrarea, transmiterea şi stocarea datelor cu caracter personal ale 
mele și ale copilului meu în cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu” din cadrul Acreditării Erasmus+  - Acțiunea 
Cheie 1 - Educație Școlară - Mobilitatea persoanelor în scopul învățării - 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060397 

DATA………………….      SEMNATURA……………......................... 
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Anexa 4 
 
 
Grilă punctaj interviu elevi 
 

Proba de interviu - minim 60 p - maxim 80 p 

Exprimarea și coerența discursului în limbă 
engleză. 0-20p 

Argumentarea participării la proiect în limba 
engleză 0-20p 

Răspunsuri clare, concrete și la obiect în limba 
engleză 0-20 p 

Prezentare clară a parcursului personal și 
profesional 0-20p 
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