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Proiectul a primit finanțare din partea UE 
 

 

Proiect finanțat prin Programul Erasmus+ 

              Acțiunea cheie KA1 – Proiecte de mobilitate  

              Domeniul – Școlar           

              Titlul proiectului : Ne jucăm, învățăm și creștem împreună 

              Numărul de identificare al contractului: 2020-1-RO01-KA101-078495 

              Beneficiar: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CURCUBEUL COPILĂRIEI” CRAIOVA 

 

Nr.  378 din 16.05.2022 

ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE 

DIN GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CURCUBEUL COPILĂRIEI” 

CRAIOVA 

 

CONCURS DE SELECȚIE 
 

 

Ca urmare a aprobării proiectului cu titlul: ”Ne jucăm, învățăm și creștem împreună” 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CURCUBEUL COPILĂRIEI” CRAIOVA organizează 

CONCURS DE SELECȚIE al profesorilor pentru  mobilitățile desfășurate în cadrul proiectului:   

-2 cadre la cursul “Inclusion starts with I-learning to live together”, Helsinki, Finlanda 8-14.07.2022 

- 2 cadre la cursul“Making lessons more interesting by fun activities, games and ICT usage”, Paris, 

Franța-5-11.08.2022 

-2 cadre la cursul “Environmental Education and outdoor education in non-formal settings”, Nicosia, 

Cipru- 26-30.09.2022 

- 2 cadre la “The best for preschool teachers: Reggio Emilia Approach, Montessori method, Outdoor 

education and much more”- Bologna, Italia-23-29.10.2022 

Transportul, plata cursurilor și cheltuielile de subzistență vor fi suportate din bugetul proiectului 

finanțat de Comisia Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educației și Formării Profesionale  (A.N.P.C.D.E.F.P). 

          Scopul proiectului este îmbunătățirea calității educației oferite copiilor pentru o mai bună integrare 

în grădiniță care să faciliteze o bună integrare în ciclurile de învățământ superioare și în societatea 

secolului al XXI-lea. Proiectul se pliază pe obiectivele programul Erasmus+, pe prioritatea orizontală de 

incluziune socială și prioritatea 2 specifică educației școlare, creșterea accesului la educație și îngrijire 

de calitate, cu costuri rezonabile, a copiilor preșcolari, precum și pe prevederile Strategiei Europa 2020 

(94% dintre copiii cu vârstele între 4 și vârsta școlară să fie integrați în învățământul preșcolar). Proiectul 

nostru urmărește modernizarea metodelor de predare și dezvoltarea 

dimensiunii europene a instituției ce vor conduce la creșterea atractivității unității. 

        Obiectivul general este dezvoltarea abilităților personale, sociale și profesionale ale cadrelor 

didactice ale grădiniței pentru a iniția și desfășura activități care să favorizeze integrarea și dezvoltarea 

optimă a copiilor. 

      Obiective specifice 

O1 Dezvoltarea abilităților de utilizare a mijloacelor educațiilor alternative în activitățile de la grupă 

pentru 2 cadre didactice participante la curs și 50 cadre didactice participante la activități 

O2 Dezvoltarea abilităților de utilizare a gameificării și a noilor tehnologii în activități pentru 2 cadre 

didactice participante la curs și 40 cadre didactice participante la activități 

O3 Dezvoltarea abilităților de organizare și desfășurare de activități out-door pentru 2 cadre didactice 

participante la curs și 6o cadre didactice participante la activități 

O4 Dezvoltarea abilităților de implementare a Planului Dalton la grupă pentru 2 cadre didactice 

participante la curs și 40 cadre didactice participante la activități 

O5 Dezvoltarea abilităților de utilizare de metode și mijloace pentru integrarea tuturor copiilor pentru 2 

cadre didactice participante la curs și 120 cadre didactice participante la activități 
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O6 Creșterea dimensiunii locale, naționale și europene a grădiniței prin activitățile organizate și 

desfășurate de unitatea noastră școlară pe parcursul proiectului.  

 

Concursul de selecție va fi organizat în conformitate cu prevederile : 

-Contractului de finanțare : [2020-1-RO01-KA101-078495]  

- REGULAMENTUL (UE) nr. 1288/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 de instituire a programului Erasmus+: Programul Uniunii pentru 

educație, formare, tineret și sport; 

 

Portofoliul depus de către fiecare candidat va cuprinde următoarele documente: 

a) fișa de evaluare (model în ANEXA 2, va fi atașata) 

b) cerere adresată directorului unității școlare (model în ANEXA 1); 

c)        angajament de disponibilitate (ANEXA 3)  

d) scrisoare de motivație (în care va fi menționată expres disponibilitatea candidatului de a participa 

la activitățile proiectului, precum și experiența relevantă în domeniul pentru care s-a înscris);  

e) copie după Cartea de identitate;  

 

Calendarul concursului de selecție 
DATA ACTIVITATEA 

23-31.05.2022 Depunerea portofoliilor 

02.06.2022 Evaluarea portofoliilor 

03.06.2022 Desfășurare interviu 

04.06.2022 Afișarea rezultatelor 

06.06.2022 Primirea contestațiilor 

07.06.2022 Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 

  

NOTĂ: 

•    Înscrierea se va face în urma completării unei cereri de înscriere pusă la dispoziție de Comisia 

de Selecție; 

• Dosarele vor fi primite de coordonatorul de proiect și membrii Comisiei de Selecție, acestea vor 

primi un număr de înregistrare, în ziua depunerii acestuia; 

• Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului. 

  

Criteriile de selecție sunt: 

-   Depunerea dosarului în termenul limită stabilit; 

-   Respectarea integrală a structurii dosarului; 

-   Cunoașterea limbii engleze minim nivel A1 

-   Să dovedească o bună cunoaștere a proiectului. 

 

  Selecția se realizează în condițiile respectării egalității de șanse (etnie, sex, religie, dizabilități, 

categorie socială și orice alt criteriu), ținând cont de principiile nediscriminării, echitabilității, 

transparenței și a evitării oricărui conflict de interese, de către Comisia de Selecție externă constituită 

prin decizie internă. 

 

Probele și locul desfășurării concursului de selecție: 

   Concursul va consta în: 

1. analiza dosarului de candidatură - portofoliul depus, conform criteriilor din  ANEXA2 

2. interviu va avea și o sesiune de testare a cunoașterii limbii engleze. 

 

Interviul se va desfășura fizic în data de 03 iunie 2022, la ora 11.00. 
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Din totalul participanților la concursul de selecție va fi creată o bază de 2 rezerve.  

 

Cerințe pentru participanți ( în timpul și după finalizarea proiectului): 

a. respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică și culturală, care se 

va desfășura anterior perioadei de mobilitate;  

b. respectarea programului de lucru, în cadrul mobilității, precum și a solicitărilor echipei de 

gestiune a proiectului;  

c. elaborarea raportului la revenirea din mobilitate, conform formularului elaborat de 

A.N.P.C.D.E.F.P.;  

d. implicarea activă în activitățile de diseminare și valorizare prevăzute în proiect în conformitate cu 

planului de diseminare și valorizare a experienței dobândite în cadrul proiectului. 

Persoană de contact – prof. Ciocșan Alexandra - manager de proiect 

 E-mail: jianualexandra2003@yahoo.com, tel: 0748193868 

Data afișării la sediul unității școlare și pe site-ul grădiniței: 23.05.2022 

 

 

Manager de proiect 

Prof. Ciocșan Alexandra   
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Proiect finanțat prin Programul Erasmus+  

              Acțiunea cheie KA1 – Proiecte de mobilitate  

              Domeniul – Școlar           

              Titlul proiectului : Ne jucăm, învățăm și creștem împreună 

              Numărul de identificare al contractului 2020-1-RO01-KA101-078495 

              Beneficiar: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CUCUBEUL COPILĂRIEI” CRAIOVA 

 

Nr…………din……………. 
                                                                                                   ANEXA 1 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

CONCURS DE SELECȚIE 
 

Doamnă Director 

 
 

 Subsemnatul/a ………………………………………………..…………………, domiciliat/ă în 

localitatea ……………….., județ …............…., strada …………………..……………………………..,  

nr.…………., bl.…………..…, sc.………..., et……...…,  ap.………….. telefon………..……………, 

adresă email………………..……………………………………..., cu CI……..…nr……….…………, 

CNP…………………………………doresc să particip la Concursul de selecție al profesorilor 

participanți la mobilitățile desfășurate în cadrul proiectului  „Ne jucăm, învățăm și creștem împreună” 

Precizez că am luat notă de prevederile procedurii de selecție din proiectul menționat mai sus și 

sunt de acord cu acestea. 

Înțeleg că prin participarea la mobilitate mă oblig să desfășor activitățile de diseminare descrise 

în proiect.  

Mă înscriu pentru selecție la cursul:  

 

 

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

 

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

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

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

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

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

 

 

 Data                                     Semnătura 

 

 

 

Doamnei Director al Grădiniței cu program prelungit “Curcubeul copilăriei” , Craiova 
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              Proiect finanțat prin Programul Erasmus+  

              Acțiunea cheie KA1 – Proiecte de mobilitate  

              Domeniul – Școlar           

              Titlul proiectului :” Ne jucăm, învățăm și creștem împreună” 

              Numărul de identificare al contractului : 2020-1-RO01-KA101-078495 

              Beneficiar: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CURCUBEUL COPILĂRIEI” CRAIOVA                                                            

ANEXA 2 

Fișa de evaluare 
Concurs de selecție al profesorilor pentru mobilitățile desfășurate în cadrul proiectului 

„Ne jucăm, învățăm și creștem împreună”  

 2020-1-RO01-KA101-078495 

 

Nume și prenume:………………………………………………… 

Criteriul Subcriteriul Detalieri Punctaj 

total 

Pctj. 

autoev. 

Pctj. 

comisie 

Dovezi 

Pregătirea 

profesională 

Formarea inițială Studii superioare de lungă durată 
10   

CV, copie după diploma 

de licență 

Studii superioare de scurtă durată 
5   

CV, copie după diploma 

de licență 

Formarea continuă Gradul didactic I 5   CV, copie certificat 

Gradul didactic II 3   CV,  copie certificat 

Definitivat 2   CV,  copie certificat 

 

 

 

Implicarea în 

viața școlii 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilități la nivel 

de școală- calitatea 

actului managerial ca 

director/ responsabil/ 

membru în comisii 

Director, director adjunct 10   Copie decizie de numire 

Responsabil comisie metodica, 

educative , coordonator programe 

europene  
10   

Copie decizie de numire 

Activități extrașcolare Inițierea și implementarea unor 

proiecte la nivel 

european/național/local  
8/4/2 

  

Copie decizie, 

adeverință, copii procese 

verbale 

Inițiere și participare activități de 

voluntariat 

1/act., 

Max 6 
  

Proces verbal, 

adeverință, diplomă 

Disponibilitatea de a 

respecta cerințele 

programului 

Semnarea acordului tip 

2   

Acordul semnat 

 

Face parte din grupul 

tinta al cursului 

Are in grupa copii dezavantajati 

economic, copii de alte nationalitati 

sau din minoritati nationale, CES 

etc 

4   

Centralizare copii 

dzavantajati 

Proba 

interviu 

 

 

 

 

Motivarea nevoii de 

formare; 

Motivația convingătoare a 

necesității participării la mobilitate 
10   

Scrisoare de intenție 

Cunoasterea 

obiectivelor proiectului 

Erasmus+, a curriculelor 

de curs; 

Cunoștințe despre specificul 

programului Erasmus +, Acțiunea 

cheie1 si resp.  beneficiarilor 

Cunoasterea obiectivelor si cursului 

pentru care a optat 

10   

Interviu în cadrul 

testului de limba engleză 

Strategie  pentru 

diseminare 

Poate explica notiunea de 

diseminare  

Are o schita plan diseminare  

5   

 

Competente lingvistice; Competente lingvistice min A1 10    

TOTAL 
Max. 

100 p. 
  

 

NOTĂ:  

1. ACTIVITĂȚILE ȘI DOVEZILE SUNT VALABILE PENTRU ULTIMII 2 ANI ȘCOLARI. 

2. DOVEZILE PREZENTATE LA CRITERIUL „IMPLICAREA ÎN VIAȚA ȘCOLII” TREBUIE SĂ REFLECTE DOAR 

ACTIVITATEA ÎN UNITATEA NOASTRĂ ȘCOLARĂ. 

3. NU EXISTĂ LIMITĂ MINIMĂ DE PUNCTAJ. IERARHIZAREA SE VA FACE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A 

PUNCTAJULUI OBȚINUT.  
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              Proiect finanțat prin Programul Erasmus+  

              Acțiunea cheie KA1 – Proiecte de mobilitate  

              Domeniul – Școlar           

              Titlul proiectului : “Ne jucăm, învățăm și creștem împreună”  

              Numărul de identificare al contractului: 2020-1-RO01-KA101-078495 

              Beneficiar: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CURCUBEUL COPILĂRIEI” CRAIOVA  

                                                           ANEXA 3 

Nr………..din…………….. 

 

 
 

ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE FAȚĂ DE ACTIVITĂȚILE 
PROIECTULUI 

 
 
 

Subsemnata …………………………..……………..…………profesor titular în cadrul Grădinița cu 

program prelungit “Curcubeul copilăriei”, Craiova, posesoare a actului de identitate CI/BI, seria 

.............. nr................................., CNP……………………………………, eliberat de 

..................................la data de…………….............. domiciliat(ă) în ………………..................... str. 

….…………….…………………. nr. … bl. ...... ap. …. tel. fix …......................tel. mobil 

……………………….e-mail …………………………………………………. mă angajez ca, în cazul 

în care voi fi selectată voi participa la mobilitățile din cadrul proiectului ” Ne jucăm, învățăm și creștem 

împreună ” 2020-1-RO01-KA101-078495 ,  proiect finanțat de UE prin programul Erasmus+, să respect 

cerințele programului, să particip la toate activitățile care îmi revin și să întocmesc toate documentele 

solicitate de echipa de management al proiectului. 

 

Declar pe propria răspundere că am fost informat(ă) despre obiectivele și activitățile proiectului 

și despre procedura de selecție.  

 

 

 

            Data:                                                                                                    Semnătura: 
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