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Aprobată în ședința CA din 3.06.2016 cu nr. 1879/ 6.06.2016
ANEXA 1- PROCEDURA DE SELECȚIE
ANEXA 2- CRITERII DE SELECȚIE
ANEXA 3- CERERE INSCRIERE LA CONSURSUL DE SELECTIE
ANEXA 4- ACORD SUPLINIRE
ANEXA 1- Procedura de selecţie a cadrelor didactice participante la
Proiectul european Erasmus +, FIRE-Fresch Ideas and Resources in Education (2016-1-RO01KA101-024054)
Scopul:
Scopul acestei proceduri este selectarea obiectivă a cadrelor didactice din Colegiul Naţional ,,Sfântul Sava”
care vor participa la mobilitățile proiectului Erasmus +, F.I.R.E.
Obiectul:
Aceasta procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic de la Colegiul Naţional ,,Sfântul Sava”
București care doresc să participe la proiect în urma înscrierii voluntare la procesul de selecție.
Responsabili: Comisia de selecţie a participantilor la mobilităţi.
Notă. Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la aviziere şi pe site-ul școlii/ proiectului.
Procedura:
1. Stabilirea prin decizia conducerii liceului a comisiei de selecţie a participanţilor la mobilităţi, comisie
alcătuită dintr-un membru al echipei de management - directorul unităţii Crocnan Elena, un membru al
comisiei de curriculum - Lișman Victor, un profesor de informatică - inspector şcolar Penea Ștefania.
2. Elaborarea criteriilor de departajare a cadrelor didactice care vor să participe la proiect.
3. Anunț concurs de selecție la aviziere şi pe site-ul școlii. Afişarea condiţiilor și a criteriilor pe care trebuie
să le îndeplinească potențialii beneficiari ai proiectului- cadre didactice.
4. Apelul către cadrele didactice din şcoală în cadrul şedinţelor Consiliului profesoral. Se anunță și pe
această cale concursul de selecţie a cadrelor didactice doritoare să participe la cursuri de formare europeană.
5. Depunerea dosarului de candidatură, a unei cereri și scrisori de intenţie, însoţite de un C.V. și de
documente justificative solicitate, la secretariat, conform calendarului anunţat.
6. Selecția participanților (evaluarea dosarelor)
7. Afişarea rezultatelor.
8. Incheierea unui contract cu profesorii selectaţi să participe la cursurile europene de formare prin acest
proiect.
Președintele comisiei de selecție,
Prof. Crocnan Elena
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ANEXA 1. Procedura de selecţie a cadrelor didactice participante la
Proiectul european Erasmus + FIRE-Fresch Ideas and Resources in Education (Nr. de referinţă 2016-1-RO01-KA101024054)
I. CADRUL LEGAL
Mobilitatea personalului didactic titular al Colegiului Nationaal Sfântul Sava, prin Programul european Erasmus+, se
desfășoară conform prevederilor prevăzute de:
1. Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii
“Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr.
1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE;
2. Ghidul programului Erasmus +, versiunea valabilă pentru 2016;
3. Apelul național la propuneri de proiecte Erasmus+ 2016, disponibil pe www.erasmusplus.ro;
4. Contractul încheiat între Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
(ANPCDEFP) și Colegiul Naţional Sfântul Sava.
Scopul: Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a participanților (cadre didactice) la mobilitățile din cadrul
proiectului "Fresh ideas and resources in education (F.I.R.E.)", aprobat de AGENTIA NATIONALA PENTRU PROGRAME
COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE cu număr referință 2016-1-RO01-KA101024054.
DETALII DESPRE CONCURS
Pentru selecția participanților este numită, prin decizie internă, Comisia de selecție a participanților în cadrul proiectului cu
titlul "Fresh ideas and resources in education (F.I.R.E.)", aprobat cu număr referință 2016-1-RO01-KA101-024054.
Comisia este formată din 3 membri, dintre care unul este președinte (prof. Crocnan Elena), unul este membru al
Consiliului de administrație: Lișman Victor și unul este profesor de informatică Penea Ștefania. Comisia de selecție nu
participă la mobilitățile din cadrul proiectului.
Proiectul implică 10 mobilităţi:
1. How to make your school more international, 4 profesori.
2. Tablet for teachers of English, 2 profesori de limba engleză.
3. Tablet for STEM, 2 profesori de stiinte. STEM — science, technology, engineering and mathematics.
4. How to make your school more digital, 2 profesori.
Vor fi selectate 10 cadre didactice plus 4 rezerve.
La înscrierea în concurs, fiecare candidat la mobilitate va putea exprima maximum 3 opțiuni. Candidatul depune un
singur dosar, pentru prima opțiune.
Comisia de selecție este numită prin decizia directorului CNSS și este aprobată de către Consiliul de Administrație.
Comisia are următoarele atribuții:
- primesc, înregistrează și verifică dosarele candidaților;
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- verifică eligibilitatea acestora;
- stabilesc criteriile de selecție realizează selecția, ierarhizează candidații;
- întocmesc listele cu admiși, rezerve și respinși;
- comunică rezultatele candidaților, primesc și rezolvă contestațiile.
CALENDARUL SELECŢIEI
Selecția se face conform calendarului următor:
- anunţ privind selecţia în locurile disponibile la aviziere și pe site-ul Colegiului Naţional Sfântul Sava;
-depunerea dosarelor pentru înscrierea la concursul de selecție -17- 24 iunie 2016, ora 12.00.
- evaluarea dosarelor înscrise - 5-6 septembrie 2016;
- publicarea rezultatelor - 6 septembrie 2016, ora 15.00;
- depunerea contestațiilor – 7-8 septembrie 2016;
- rezolvarea contestaţiilor- 9 septembrie 2016;
- afișarea rezultatelor finale - 9 septembrie 2016 ora 16.00.
Criterii de eligibilitate participare proiect de mobilitate:
1. Cadru didactic titular cu norma de bază la CNSS Bucureşti*;
2. Competenţe de comunicare de limba engleză (minim B1, conform Cadrului European Comun de Referinţă, test printat
http://www.englishtag.com/tests/tests.asp);
3. Competente de operare PC (condiţie obligatorie), dovedită prin documente existente la dosarul personal în
unitate/adeverinţe/certificate curs şi probă practică/interviu;
4. Pentru cursul Tablet for teachers of English, profesori de limba engleză;
5. Pentru cursul Tablet for STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), profesori de stiinţe, informatica.
* se iau ca bază orele din anul școlar 2016-2017 și primează punctajul total rezultat din fișa de evaluare.
DOSARUL DE CANDIDATURĂ SOLICITAT VA CUPRINDE URMÃTOARELE DOCUMENTE (în această ordine):
1. Cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la concursul de selecție;
2. Scrisoare de intenție, în care se vor menționa modalitățile de diseminare și se va detalia modul în care vor fi utilizate
rezultatele participării la proiect (diseminare, follow-up);
3. CV în format european datat și semnat de către candidat;
4. Fişa de evaluare cu punctajul autoevaluării, având anexate copii xerox după documentele justificative şi documente;
5. Declaraţie privind disponibilitatea de a participa la activităţile de pregătire a mobilităţii şi de respectare a programului
furnizorului de curs;
6. Declaraţie privind disponibilitatea de a participa la activităţile de diseminare şi follow-up a mobilităţii (workshopuri, sesiuni de formare, lecţii deschise etc.), prezentarea unui plan cu minim 4 activităţi de diseminare şi 4 activităţi
care să asigure sustenabilitatea proiectului;
7. Declaraţie privind disponibilitatea de a participa la asigurarea continuitatii de depunere de noi proiecte Erasmus+
8. Declaraţie de disponibilitate pentru cofinanțarea mobilității.
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ANEXA 2. Criterii de selecţie selecţie a cadrelor didactice participante la
Proiectul european Erasmus +, FIRE-Fresch Ideas and Resources in Education (2016-1-RO01-KA101-024054)
Fişa de evaluare cu punctajul autoevaluării, având anexate copii xerox după documentele justificative.
Criteriul

Detalieri

Participare la concursuri
de orice tip şi olimpiade
şcolare cu elevii şcolii

Nivel naţional/internaţional: premii I/5p, II/4p,
III/3p, menţiune/2p la olimpiade /concursuri
școlare;
Nivel interjudeţean/municipal: premii I/2p, II/1p,
III/0,6p, menţiune/0,5p la olimpiade /concursuri
școlare;
Sector:
Premii
I/0,4p,
II/0,3p,
III/0,2p,
menţiune/0,1p
Iniţierea şi implementarea unor proiecte la nivel
european/naţional/local. Experienţă în proiecte
(4p/european, 3p/naţional, 2p/local)
Participare la simpozioane, conferinţe, nivel
international
(5p/activitate),
naţional
(3p/activitate), municipal (1p/activitate)
Coordonator reviste şcolare, publicare de articole în
reviste de specialitate şi de pedagogie
(5p/activitate)
Experienţe în utilizare de medii virtuale de
colaborare şi platforme virtuale: cursuri,
administrare site-uri (5p/activitate);
Coordonator cerc, trupă dans, trupă teatru,
evenimente (2p/activitate);
Iniţiere şi desfăşurare activităţi de voluntariat

Activităţi extraşcolare

Atragere de fonduri
maxim 20 p

Participarea la cursuri de
formare
Disponibilitatea implicării
în
viitoare
proiecte
europene:
Erasmus +,
eTwinning etc.

Punctaj
autoevaluare

Obţinere
finanţare
proiecte
(10p/activitate);
Sponsorizări sau donaţii/ contribuţie
şcolii (2p/activitate);

europene
la dotarea

Desfăşurarea de cursuri de formare cu adulţi,
mentorat (5p/activitate);
Cursuri de formare in ultimii 5 ani (10p/curs cu
25CPT, 5p/curs cu minim 5 CPT, 1p/curs fara CPT)
Motivaţia convingătoare a necesităţii participării la
curs (pregătire -5p, impact- 5p, diseminare -20p,
total - 30p);
Propuneri de proiecte europene (10p)

Voluntariat,
comisii
olimpiade/concursuri
şcolare, comisii tehnice
ISMB, MENCS, elaborare

Comisii olimpiade/concursuri şcolare/comisii
tehnice inspectorat şcolar. minister (2p/comisie);
Elaborare subiecte olimpiade, examene (CNEE)
(2p/comisie);
Voluntariat (1p/activitate)
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Punctaj
evaluare
comisie

Dovezi

Copie
diplomă/tabel
online instituţie
educaţie: ISMB,
ISJ etc.

Copie
decizie,
adeverinţă, copii
procese verbale
Copii diplome de
participare,
adeverinţe
Copie
sau
indicarea linkul online
Copie print a
platformei
Adeverinţă
Adeverinţă,
diplomă
Adeverinţă,
contracte
de
sponsorizare,
donaţii,
copie
contract

Scrisoare
de
intenţie (max 2
pagini)
Obiective
formulate
Copii
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subiecte
olimpiade,
examene naţionale
NOTĂ. Nu există limită minimă de punctaj. Ierarhizarea se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în funcţie de
opţiunile selectate şi eligibilitate. Se punctează activităţi din ultimii 2 ani. * La stabilirea normei de bază se iau ca bază orele din
anul școlar 2016-2017 și primează punctajul total rezultat din fișa de evaluare. În cazul existenţei unor candidaţi cu punctaje egale,
vor avea prioritate cadre didactice care nu au participat la cursuri in ultimul an.

ANEXA 3
C E R E R E DE INSCRIERE
Proiectul european Erasmus +, FIRE-Fresch Ideas and Resources in Education (2016-1-RO01-KA101-024054)

Subsemnatul/a,
__________________________________________________________
legitimat/ă
prin
___________, Seria ___, Nr. ____________, CNP ________________ vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul pentru
participarea la cursul de formare:
-1.
-2.
-3.

din cadrul proiectului european Erasmus +, FIRE-Fresch Ideas and Resources in Education (2016-1-RO01-KA101024054).
Menţionez ca îndeplinesc condiţiile de înscriere în cadrul Proiectului coordonat de Colegiul Naţional Sfântul Sava,
fiind profesor titular cu norma de bază la Colegiul Naţional Sfântul Sava, specialitatea __________________
Datele mele de contact sunt: telefon acasă ___________________, mobil _________________________, e-mail
_____________________ .
Declar ca am luat cunoştinţă de prevederile legale în vigoare europene şi din România şi informaţiile prevăzute în
Ghidul programului Erasmus +, versiunea valabilă pentru 2016, Apelul național la propuneri de proiecte Erasmus+ 2016,
disponibil pe www.erasmusplus.ro şi de obligaţia pe care o am de a respecta contractul încheiat între mine și Colegiul
Naţional Sfântul Sava (ca parte a contractului dintre Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației
și Formării Profesionale (ANPCDEFP) şi Colegiul Naţional Sfântul Sava) şi sunt de acord cu toate acestea.
Subsemnatul, __________________________________________________________, declar că informaţiile furnizate în
dosarul de candidatură sunt complete şi corecte în fiecare detaliu.
Data,

Nume:
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Semnătura
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