
 

 

 

 

 

Colegiul Național "Ienăchiță Văcărescu" – TÂRGOVIȘTE – ROMÂNIA 

 

YOUTH HEALTH LITERACY  (YHL) 

KA220-YOU - Cooperation partnerships in youth 

Regulament de selecție profesori  

 

 

I. Dispoziții generale 

Art.1. Prezentul regulament stabilește modalitatea de selecție a participanților la elaborarea 

produselor intelectuale în cadrul proiectului Erasmus + YOUTH HEALTH LITERACY  (YHL)  

implementat de Colegiul Național “Ienăchiță Văcărescu”, în perioada 1 martie  2022 – 28 februarie 

2024. 

Art.2. SCOPUL regulamentului este selectarea cadrelor didactice care vor contribui la realizarea 

celor cinci produse intelectuale prezentate în Anexa 1. 

Art.3. Selecția participanților la mobilitățile din cadrul proiectului se realizează în conformitate 

cu aplicația aprobată (KA220-YOU-21D7B76B). 

Art.4. Selecția participanților la mobilități se realizează prin concurs de dosare. 

Art.5. (1) Procesul de selecție se va desfășura în conformitate cu calendarul stabilit ( Anexa 2 a 

prezentului regulament). 

 (2) În prima etapă a procesului de selecție vor fi parcurși următorii pași: 

a) elaborarea regulamentului de selecție de către persoanele-resursă menționate în 

formularul de aplicație; 

b) prezentarea regulamentului de selecție la nivelul școlii prin diverse căi (postări pe site-

ul școlii, prezentări în Consiliul Profesoral, avizierul din cancelarie, grupul de 

comunicare profesori); 

c) expunere anunț selecție cadre didactice. 

 

          (3) În a doua etapă a procesului de selecție vor fi parcurși următorii pași: 



 

 

a) depunerea dosarelor de candidatură de către cadrele didactice titulare candidate; 

b) evaluarea dosarelor depuse de către membrii comisiei de selecție în conformitate cu 

o grilă de evaluare (care va avea în vedere competențele generale pentru 

organizarea/implementarea activităților aferente fiecărui produs intelectual descris în 

Anexa 1, competențele specifice  pentru elaborarea fiecărei categorii de produs 

intelectual: competențe pentru o abordare constructivistă a învățării, bazată pe 

implicarea metodologiilor de învățare, cum ar fi: învățarea bazată pe probleme, 

experiențială și bazată pe investigații etc., competențe profesionale specifice 

elaborării produsului pe care dorește să îl dezvolte, înțelegerea contextului și 

obiectivelor proiectului); 

c) în caz de punctaje egale, departajarea se va face pe baza implicării active în proiecte 

Erasmus anterioare confirmate de responsabilii/coordonatorii proiectelor respective; 

d) anunțarea și afișarea rezultatelor selecției; 

e) soluționarea eventualelor contestații. 

Art.6. (1) Comisia de selecție a candidaților este formată din 5 cadre didactice titulare ale 

Colegiului Național “Ienăchiță Văcărescu” (componența comisiei: directori, responsabilul de 

proiect, persoanele-resursă menționate în formularul de aplicație). 

            (2) Membrii comisiei de evaluare vor respecta următoarele reguli: 

           a)   responsabilitate și obiectivitate în evaluarea dosarelor

 candidaților în  conformitate cu criteriile de selecție stabilite; 

           b)   transparența procesului de selecție; 

           c)   respectarea termenelor stabilite în calendarul de selecție; 

           d)   păstrarea confidențialității pe toată durata evaluării. 

Art.7. (1) Dosarul de candidatură va conține: 

a) Cerere de înscriere (Anexa 3 a prezentului regulament); 

b)  Adeverință din care să reiasă statutul de cadru didactic titular al unității noastre 

școlare;  

c) Motivarea clară, concisă, realistă a opțiunii pentru produsul intelectual pentru care 

are competențe să îl dezvolte; 

d) Documente justificative ale competențelor necesare pe parcursul dezvoltării 

produsului intelectual. 

 (2) Documentele vor fi numerotate și așezate în dosar în   ordinea menționată în 

prezentul regulament; 

          (3) Dosarele care nu conțin toate documentele menționate la art. 7, paragraful (1) din 

prezentul regulament vor fi respinse; 

          (4) Dacă în dosarul candidatului nu există copii ale documentelor justificative pentru 



 

 

competențele necesare, acestea nu vor primi punctajul aferent în procesul de evaluare. 

 

II. Dispoziții finale 

Art.8. În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea procesului de selecție, responsabilul de 

proiect va întocmi un raport privind selecția participanților în proiect. 

Art.9. Dosarele de candidatură ale participanților, precum și documentele elaborate de comisia de 

selecție pe parcursul procesului de selecție fac parte din documentele justificative ale 

proiectului YOUTH HEALTH LITERACY  (YHL) implementat de Colegiul Național 

“Ienăchiță Văcărescu”, în perioada  2022 –2024. 

 

Anexe 

Anexa 1 – Descrierea produselor intelectuale 

Anexa 2 – Calendarul procesului de selecție a participanților la mobilități  

Anexa 3 – Cerere de înscriere 

 

 

Anexa 1 

Descrierea produselor intelectuale 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Anexa 2 

Calendarul procesului  de selecție a participanților în cadrul proiectului 

Etapa I 

1. Constituirea echipei de selecție a participanților la mobilități: 01.03.2022 

2. Elaborarea regulamentului de selecție a participanților  în proiect 03-04.03. 2022  

3. Prezentarea procedurii de selecție la nivelul școlii prin diverse căi (postare pe  site-

ul școlii, avizierul din cancelarie, grupul de comunicare profesori): 05-07.03.2022 

4. Expunere anunț selecție cadre didactice  

Etapa a II-a 

1. Depunerea dosarelor de candidatură  de către cadrele didactice candidate 

(responsabilul de proiect): 07.03.2022-17.03.2022 

2. Evaluarea dosarelor depuse de către membrii comisiei de selecție: 18.03.2022-

20.03.2022 

3. Afișarea rezultatelor selecției participanților: 21.03.2022, ora 15.00 

4. Depunerea contestațiilor: 22.03.2022 

5. Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor finale: 23.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Anexa 3 

 

 

 

CERERE DE INSCRIERE 

în vederea selecției participanților pentru crearea produselor intelectuale din cadrul proiectului 

YOUTH HEALTH LITERACY  (YHL) 

KA220-YOU - Cooperation partnerships in youth 

 

Subsemnatul/a,     legitimat/ă prin , Seria , Nr. , CNP 

 , vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul de selecție a participanților în proiectul 

YOUTH HEALTH LITERACY  (YHL) 

Menționez că îndeplinesc condițiile de înscriere, fiind încadrat la Colegiul Național “Ienăchiță 

Văcărescu”, pe funcția de ........................................................, aria curriculară 

..............................................................  și că am statut de cadru didactic titular/detașat. 

Declar că am luat la cunoștință de prevederile legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date precum și de   informațiile prevăzute în Ghidul 

programului Erasmus+ 2020, și în Apelul național la propuneri pentru proiecte Erasmus+ 2021 

(disponibile pe site-ul  https://www.erasmusplus.ro/ ), și de obligația pe care o am de a respecta 

contractul încheiat între mine și Colegiul Național “Ienăchiță Văcărescu”. 

Mă angajez să respect cerințele și termenele prevăzute de implementarea proiectului 

Erasmus+  YOUTH HEALTH LITERACY  (YHL)- KA220-YOU - Cooperation partnerships 

in youth, să particip la activitățile care îmi revin și să întocmesc toate documente solicitate de 

echipa de proiect, să asigur diseminarea informațiilor dobândite din cursul de formare la care mă 

înscriu și să asigur sustenabilitatea proiectului. 

           Subsemnatul/a, _______________________________________________, declar că 

informațiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete și corecte în fiecare detaliu. 

           Data:    

           Nume:    

           Semnătura: 

http://www.erasmusplus.ro/

