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           DESFĂŞURAREA PROBELOR DE SELECŢIE:  

(Proiectul se adresează peșcolarilor și elevilor din învățământul primar și gimnazial) 

 

          I. Depunerea dosarului de candidatura;  

         II. Interviul. Acesta va viza autoprezentarea candidatului, pornind de la Cv-ului european personal, de la      

              scrisoarea de intenţie şi stabilirea motivaţiei profesorului  de a participa la proiect, de a se implica în       

              activităţile de diseminare, de a utiliza rezultatele proiectului elaborată de acesta, ora 11.00.  

             SELECȚIA  PROFESORILOR  SE VA EFECTUA DUPĂ VERIFICAREA ÎNTRUNIRII       

            TUTUROR CRITERIILOR DE ELIGIBILIATE A CANDIDAȚILOR.  

            CANDIDAȚII NEELIGIBILI NU VOR PUTEA PARTICIPA LA PROBELE DE SELECTIE.  

        Punctaj maxim 100 puncte.  

 

 

 

              Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați coordonatorului de proiect  

              Prof. Bîra Mihaela Diana, email diana_bira@yahoo.com 

 

 

 

 

 Anunţul de selecţie şi informațiile necesare realizării dosarului de candidatură se găsesc la Avizierul 

şcolii, pe sit-ul școlii și pe grupul de WhateApp al cadrelor didactice din C.S.E.I. Buzău. 
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         ANEXA 2. FIȘA DE EVALUARE  

 

Numele și prenumele cadrului didactic: ................................................................................. 

 

    

Nr. 

crt. 

Criterii de 

selecție 

Indicatori de evaluare Punctaj  

candidat 

Punctaj 

comisie 

 

1. 
 

Evaluarea 

dosarului de 

candidatură  

40 puncte  

Total 

Relevanța abilităților/ calităților/ experienței personale/ 

profesionale înscrise în Curriculum Vitae (format european) 

pentru activităţile prevăzute în proiect. CV-ul trebuie semnat 

de către candidat.  

(15 puncte)  

  

Motivația participării la activitătile proiectului (rezultată din 

scrisoarea de motivație – originalitate, acuratețe, calitatea 

argumentării ideilor).  

(15 puncte)  

Toleranță, seriozitate, credibilitate, rezistență la stres  

(10 puncte) 

TOTAL     

 

2. 
Participarea 

la alte 

proiecte 

Erasmus  

30 puncte  

Participarea la Proiecte Erasmus in calitate de membru – 10 

puncte max (2 puncte pentru fiecare proiect) max. 14 puncte 

  

Participarea la Proiecte Erasmus in calitate de 

coordonator/manager – 16 puncte max (4 puncte pentru 

fiecare proiect) 

 

TOTAL     

3. Interviul de 

auto-

prezentarea a 

candidatului  

30 puncte  

Fiecare candidat va fi evaluat și i se va acorda un punctaj de la 

1 la 30 în urma susținerii probei de interviu 

 

  

PUNCTAJ FINAL   

 

           

 

Director,                   Coordonator proiect, 

      Prof.Pioară Dan-Gabriel     Prof. Bîra Mihaela Diana 
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       ANEXA 3.                          FIȘA DE ÎNSCRIERE  

APROBAT Director,  
prof. Pioară Dan Gabriel 

 

 

 

 

Subsemnatul/a _____________________________________________ născut/a la data 

de____________ în localitatea ____________ având domiciliul în _____________________ str. 

____________________________ nr .______, judeţ/sector ______________ posesor al B.I./C.I. seria 

nr.______ eliberat de ___________________la data_____________ CNP _______________________ tel 

____________________ E-mail _____ __________________________________ diriginte  la  clasa _____, 

la________________________________________________________________, vă rog să-mi aprobați 

înscrierea la procesul de selecție pentru Proiectul  ,,Digitalization  for  kindergartens and primary  schools ” 

cu Nr. de referință  -  2021-1-RO01-KA220-SCH-000030045. 

 

Bifeaza una din mobilitatile la care ti-ai dori sa participi: 

 

            M1- mobilitate Learning Teaching Activities/ 2022/LTT in SPAIN - 24-30 aprilie 2022       

            M2- mobilitate  Learning Teaching Activities//LTT in PORTUGAL - 19-25 iunie 2022 

M3- mobilitate – Learning Teaching Activities/LTT in ITALY        - 05 -11 martie 2023 

            M4 -mobilitate -Learning Teaching Activities/LTTin POLAND - 24-30 septembrie 2023   

 

I.4. Documente de referinţă:    

 

Prezentei cereri de înscriere anexez următoarele documente: 

- Copie xerox după certificatul de naștere/cartea de identitate;  

- Anexa 2 Fișa de evaluare a candidatului  

- Anexa 3 Fişa de înscriere a candidatului  

- Anexa 4 Portofoliu personal / Curriculum Vitae în format Europass  

- Anexa 5 Scrisoare de motivaţie, intenţie  

- Anexa 6 Acord de folosire a datelor personale  

- Anexa 7 Formularul de înregistrare a grupului ţintă  

- Anexa 8 Acord voluntariat grup ţintă  

 

               Semnătură  profesor                                          Data completării cererii 

_________________                                         _____________________ 

    

Domnului director al  Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău 
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ANEXA 4. CURRICULUM VITAE  

 

  

 

  

 

Curriculum vitae  

Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică facultativă, 

vezi instrucţiunile) 

Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi 

instrucţiunile) 

Mobil: (rubrică facultativă, vezi 

instrucţiunile) 

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

E-mail(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Naţionalitate(-tăţi) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Data naşterii (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Sex (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu 

cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 

 



 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare 

profesională absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile) 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă 

maternă, vezi instrucţiunile) 

  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare 

la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba            

Limba            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 

de utilizare a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  



 

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi 

aptitudini 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică 

facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, 

de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi 

instrucţiunile) 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi 

instrucţiunile) 
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ANEXA 5.                   SCRISOARE DE MOTIVAŢIE  

Stimată doamnă/domn profesor, 

 

                    Adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la selectarea membrilor 

grupului ţintă al proiectului, având în vedere pregătirea mea în domeniul muzicii, doresc să fac parte  din grupul 

ţintă.  

Consider că participarea în acest proiect îmi va permite pe viitor să ………..……...............................  

………….……………………..…………………………………………………………………...................  

........................………………………………………………………………………………....................  

Sunt o persoană (daţi exemple de minimum trei calităţi care credeţi că vă recomandă  

pentru participarea în proiect) ………………………………………………………………..........…….  

………………………………………………………...................................................………………........  

Motivele participării mele în proiect sunt următoarele (enumeraţi minimum trei motive):  

1. ……………………………………………………………........................................……………  

2. ………………………………………………………………..........................................………..  

3. ……………………………………………………………………..........................................…..  

Dacă veţi considera motivaţia şi calităţile mele corespunzătoare pentru participarea în cadrul grupului ţintă la  

proiectul dumneavoastră, vă rog să mă contactaţi pentru detalii la adresa de 

email:……………....................................., 

 sau la telefon……….................………  

Vă mulţumesc,  

Nume şi prenume:  

Semnătura:  

Data: 
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ANEXA 6.  

ANGAJAMENT SCRIS 

 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 

 

 

 

                          Subsemnatul/a……………….....…………..………,, profesor la 

……………………………………,  

având CNP…………...……………………… domiciliat/ă în……..…………. str. 

..................……….…....................     

 nr.....….… ap.….…. tel. fix…….......….…… tel. mobil…….................……. e-mail……...….................…....…. 

 ca beneficiar/ă al/a proiectului……………………., finanţat prin Fondul European ………………… 

 am fost informat/ă privind obligativitatea de a furniza datele mele personale cu respectarea dispoziţiilor legale.  

                  Declar că sunt de acord ca datele personale să fie utilizate în scopul proiectului sus-menţionat.  

 Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje 

patrimoniale  

sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele 

prezentate  

şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în dosarul de candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale,  

reale, corecte şi complete şi mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care fac  

obiectul dosarului de candidatură depus (reînnoirea cărţilor de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei 

de  

domiciliu etc.), să anunţ echipa de proiectului şi să aduc o copie a actelor doveditoare.  

 

 

 

 

 

Data:                                                                                                                                                Semnătura 
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ANEXA 7. FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ 

 

                                                Formular individual de înregistrare 

 

I. Informaţii personale:  

I.1. Nume participant (nume şi prenume) ____________________________________________  

CNP______________________,adresa:______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Telefon:_________________________E-mail:_________________________  

I.2. Gen: □Masculin □Feminin  

I.3. Naţionalitate: română alta (specificaţi)_________________  

I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi): ________________ , data naşterii ____________________  

I.5. Locul de reşedinţă: □ rural □ urban  

II. Nivelul de instruire (clasa): ______ diriginte ______________________________________  

II.1 CONT IN EURO ....................................................................................................................... 

III. Declaraţie  

Subsemnatul (Nume Prenume) .............................................................................. cunoscând că falsul în declaraţii  

este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul Penal, declar pe propria răspundere  

că datele completate în prezentul dosar corespund cu realitatea.  

 

Nume prenume Semnătura  

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 



 

                             CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BUZĂU    

                                   Jud. Buzău, loc. Buzău, str. Horticolei, nr. 56; Cod poștal 120081   

                                  Tel. 0238 713792; Fax  0238 716140/ 0238 406 209 

                                              E-mail: cseibuzau@gmail.com 

 

 

Procedura de selecţie a grupului  ţintă în cadrul proiectului de parteneriat strategic 

ERASMUS +, ,,Digitalization  for  kindergartens and primary  schools ” 

Număr de referinţă: 2021-1-RO01-KA220-SCH-000030045                                                                                    

2021 - 2024 

 

 

ANEXA 8.  
 

 

ACORD DE VOLUNTARIAT 

 

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

CNP…………...……………domiciliat/ăîn……..………………………..,str.........................……………………

……………………………………………………………………...nr ………………. bl .....….… ap.….…….  

telefon.……............................……. email……...................................…....………  

sunt de acord să particip ca voluntar, ocupând poziţia de rezervă în grupul ţintă în implementarea proiectului  

“………………………“ număr ……………………………………, finanţat de Uniunea Europeană.  

În situaţia includerii în grupul ţintă, mă angajez să respect cerinţele şi calendarul programului, să particip la 

toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului.  

 

 

 

 

 

Data,              Semnătura, 

 

 

 

 

 

         

 

 

 


