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Nr de înregistrare: 3328/14.09.2022

e a
Erasmus Environmental Education Programme (EEP)

Nr. proiect 2021-1-IT02-KA220-SCH-000024160

CUPRINS
1. D
2. Date despre proiect
3. Descrierea grupulu
4.
5. Anexe

1.      

Legea Educa iei Na ionale Legea nr. 1/ 2011;
Apelul na ional la propuneri de proiecte 2021;
Apelul european 2021 pentru propuneri de proiecte în Programul Erasmus+;
Ghidul programului Erasmus+
Regulamentul Parlamentului i Consiliului European   nr.1288/2013

Cooperation partnerships in school 
education KA220, Environmental Education Programme (EEP) - Nr proiect 
2021-1-IT02-KA220-SCH-000024160

Site www.erasmusplus.ro.

2.      DATE DESPRE PROIECT
-1-IT02-KA220-SCH-000024160) este 

-
bune practici. 

Perioada de derulare este 1 decembrie 2021- 30 noiembrie 2023.
Partenerii de proiect sunt:
1. IESS Istituto Europeo Studi Superiori S.c.s., Reggio Emilia, Italia - coordonator
2. ESJS Escola Secund ria Jos Saramago, Mafra, Portugalia
3. CSDS Colegio Santo Domingo Savio, Ùbeda, Spania
4. Emphasys Interactive Solutions Ltd, Nicosia, Cipru
5. IFOA Istituto Formazione Operatori Aziendali, Reggio Emilia, Italia

curs complet, modular de 
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materiale didactice digitale, ceea ce va 
-learning. Acest lucru este 

lui, videoclipuri, link-
de lucru etc.) vor forma un Manual interactiv, accesibil printr-

on-line.

3.      

Grupul elevii de liceu de clasele a IX-a, a X- -a.
Se va selecta 

în perioada octombrie 2022 noiembrie 2023.
Ulterior, în perioada ianuarie februarie 2023, din cei 30 de elevi membri ai echipei de proiect se 

va 
(5 .

: 
, pasionat/

mediului.

Criterii de s e a elevilor:
  clasa a IX-a, a X-a sau a XI-a

2021-2022
um 9.00 , -2022

disponibilitatea de a 

În grupului de se va promova o de informare i o metodologie care
va asigura participarea discriminare, respectând
al de interese.

4.
a. Publicarea anun ului cu privire la selec ie 15-16 septembrie 2022
b. includ:

- depunerea unui dosar de can
-

c.       
- Cerere de înscriere (model tip Anexa 1);
- (model tip Anexa 2);
- Scrisoare de (criteriile de evaluare detaliate în Anexa 3)
- Lucrare 

originale de .
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obiectivele cursului este de 

(criteriile de evaluare detaliate în Anexa 3)
Dosarele vor fi predate în format fizic la 

, în perioada 26-30 septembrie 2022,
-

d. Calendarul 

(pe site-

-a, a X-a, a XI-a

15-16 septembrie 
2022

în format fizic la 26-30 septembrie 
2022

(limba 4 octombrie 2022, 
ora 14.00 , sala 30

Evaluarea dosarelor 30 septembrie -10
octombrie 2022

rezultatelor , prin 

de înregistrare al dosarului

11 octombrie 2022

e.
- Coordonatorul proiectului, prof. DRAGOMAN CORINA
- , 
- Responsabilul cu comunicarea, prof. 
- 3 profesori, din specialitatea , membri în echipa de proiect- prof. DELIA , prof.

NICULINA, prof. ALINA TINTEA
- 2 profesori de , membri în echipa de proiect - prof. prof. 

Comisia va avea sarcini:
-
- comunicarea rezultatelor finale anun area candida ilor cu privire la rezultatul selec iei;
- transmiterea rezultatelor selec implementare a proiectului.
-

eligibilitate. 
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Nr de înregistrare _______ / _______________

Environmental Education Programme

Subsemnatul/ subsemnata___________________________________________________________,
-

Programme, nr 2021-1-IT02-KA220-SCH-000024160.

-2022 a fost __________.
-2022 a fost _________.

-urile 

proiectului

Da Nu

  

Data ________________

                                                                           

Programme, nr 2021-1-IT02-KA220-SCH-000024160.

Anexa 1
Cerere de înscriere
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Subsemnatul/Subsemnata, ______________________________________________________________

_____________________________________________________________din clasa ________________

:
1. cunosc Erasmus+  Environmental Education Programme, nr 

2021-1-IT02-KA220-SCH-000024160 între anii 2021-

-ul colegiului   
http://cnogsibiu.ro/category/proiecte/erasmus/programul-de-educatie-pentru-mediu/

2. sunt de acord cu înscrierea 
vor participa la a

3. -ul colegiului, la adresa 
men

4. l proiectului 
-februarie 2023, conform unei 

6. sunt de acord ca pozele realizate
fiul/fi ilor de proiect în spa ii publice

7.

- Utilizarea de imagini foto/video cu elevii, din timpul eveni
în cadrul proiectului, .

colectate vor fi folosite pentru materiale de prezentare, pe pagina de internet, pe paginile de social 
media etc. ale Colegiului Sibiu 

-
în vederea realiz rii de contacte cu partenerii din colile 

implicate în proiect. 
- Datele personale cuprinse în cartea de identitate precum datele din acordul notarial 

elor it de cadre 
didactice majore

- Datele personale cuprinse în cartea de identitate în vederea achizi
-

informa ii: iliu
ile de proiect. 

Anexa 2

Acordul scris al legali
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-

de 

- Datele cu caracter personal vor fi  transferate în proiect în 
momentul în care elevul este selectat pentru participarea la mobilitate în 

- - rmite identificarea persoanelor vizate se 

proiectului.

protec ia persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera 
circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec ia 

i de 
dreptul de a avea acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la tergerea datelor 

, dreptul la restric ie, precum i dreptul de a nu fi supus unei 
i 

/turore /titular al 
ti pentru 

Pentru orice nemul i adresa 
Colegiului Na , Sibiu
Datelor cu Caracter Personal.

[     ] t ti pentru minor.
[   ] C ile proiectului, la gradul de implicare a fiului / fiicei 
mele în acest proiect tin
de acord cu participarea fiului / fiicei mele la acest proiect.  
[    ] Î i ale elevului/ elevei minor (e) pentru 
care sunt t ti

în scopul/
[   ] C i 
ale elevului/ elevei pentru care sunt t ti i sunt de acord ca datele 

Data: inte:
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Nr. 
Crt
.

Criteriul Punctajul 
maxim

1.
, cu precizarea

specifice întreprinse (10p)

(5p)

(5p)
formale:
o pagina A4 200-300 cuvinte, 
font Calibri 11, 

text aliniat stânga-dreapta

20 puncte

2.

maxim 4 pagini A4 tehnoredactate
font Calibri 11, 

text aliniat stânga-dreapta
bibliografie

40 puncte

3. Test scris de 40 puncte

Anexa 3



ERASMUS ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAMME (EEP)
Project no. 2021-1-IT02-KA220-SCH-000024160

P a g e 9 | 10

PROCES VERBAL DE VERIFICARE A DOSARELOR

Încheiat 
-1-IT02-KA220-SCH-000024160.

-zis, iar ____________sunt respinse.

Nr.crt. Numele candidatului Clasa Eligibilitate 
(DA/NU)

în
cazul respingerii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Anexa 4

Proces verbal de verificare a dosarelor
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PROGRAMME (EEP) - Project no. 2021-1-IT02-KA220-SCH-000024160.

__________

Nr.crt. Numele 
candidatului

Clasa Punctaj Rezultat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Anexa 5


