ANUNȚ
SELECȚIE PARTICIPANȚI LA MOBILITATE ÎN PROIECTUL EUROPEAN
ERASMUS+ Nr. 2020-1-RO01-KA104-078765 – „BIBLIOTECA VERDE PENTRU O
COMUNITATE DURABILĂ / GREEN LIBRARY FOR A SUSTAINABLE COMMUNITY–
LIB4GREEN”
Ca instituţie publică inclusă în sistemul național de biblioteci ce este parte integrantă a
sistemului

informaţional

naţional,

Biblioteca

Comunală

Şirna

se

preocupǎ

permanent

de

îmbunǎtǎţirea, diversificarea şi modernizarea serviciilor, iniţiind şi derulând în acest sens activitǎţi
culturale, parteneriate şi proiecte.
Biblioteca Comunală Șirna este premiată și recunoscută internațional drept „bibliotecă verde”
pentru exemplele de bună practică în domeniul educației ecologice a tinerei generații și dorește să se
implice și în educarea în domeniul dezvoltării durabile a adulților din mediul rural, susținând
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Agendei ONU 2030.
Începând din luna decembrie 2020, la Biblioteca Comunală Șirna din județul Prahova a
început implementarea Proiectului European Erasmus+ „Biblioteca Verde pentru o comunitate
durabilă / Green Library for a Sustainable Community – Lib4Green”, un proiect Erasmus+ de
mobilitate în domeniul educației adulților, managerul de proiect și persoana implicată în scrierea
proiectului fiind responsabilul de bibliotecă, Pîrvu Iuliana-Camelia.
Acest proiect, cu o durată de 2 ani (31 decembrie 2020 - 30 decembrie 2022), este finanțat în
cadrul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene, Acțiunea Cheie 1- Educația Adulților, primind un
grant în valoare de 20735 Euro.
În cadrul proiectului este prevăzută desfășurarea unei mobilități în Croația, la Biblioteca
Națională și Universitară din Zagreb, conform Contractului de finanțare. Prin acest demers avem în
vedere îmbunătățirea competențelor personalului bibliotecii ce se află în subordinea Primăriei
comunei Șirna, precum și a voluntarilor ce sprijină programele și proiectele bibliotecii.
În vederea implementării Proiectului European Erasmus+ „Biblioteca Verde pentru o
comunitate durabilă / Green Library for a Sustainable Community – Lib4Green”, Biblioteca
Comunală Șirna, cu sprijinul Bibliotecii Județene ”Nicolae Iorga” Prahova ce are rol de coordonator
metodologic pentru bibliotecile publice din județ, organizează concurs pentru selectarea a

11 (unsprezece) participanți la mobilități, având prioritate, așa cum este prevăzut în cererea de
finanțare aprobată, următoarele categorii de persoane:
- personalul de specialitate de la Biblioteca Comunală Șirna;
- voluntarii bibliotecii care au un contract de voluntariat încheiat anterior perioadei de
implementare a proiectului, conform Metodologiei de selecție a participanților la
mobilitate, elaborată de echipa de proiect în baza celor prevăzute în Cererea de finanțare
aprobată și de feedbackul primit în urma evaluării acesteia.
Alte criterii ale procesului de selecție a persoanelor participante la mobilitate sunt:
- implicarea anterioară în activitățile verzi ale bibliotecii;
- interes pentru formarea continuă, (conform CV Europass);
- nevoia de formare și de dobândire a competențelor în tematica proiectului (conform
fișei de autoevaluare);
- cunoștințe minime de limba engleză - A1/A2, (conform CV Europass);
- competențe digitale certificate în urma participării la cursuri de formare (conform CV
Europass);
- disponibilitatea de a participa activ la acțiuni de dezvoltare durabilă în cadrul
bibliotecii în baza contractului de muncă sau al contractului de voluntariat, pentru a
realiza diferite acțiuni de diseminare și de implementare a acțiunilor post-mobilitate
desfășurate în comunitate (angajament);
- disponibilitatea de a sprijini biblioteca pe viitor în acțiuni cu impact asupra
sustenabilității (angajament);
- disponibilitatea de a lucra în echipă (conform fișei de autoevaluare);
- utilizator activ al serviciilor bibliotecii în ultimii trei ani;
- disponibilitatea de a participa la mobilitate și de a realiza toate sarcinile ce le revin
prin proiect (angajament).
Programul concursului:
- 30 septembrie 2021 – publicarea anunțului prin afișare la sediul Bibliotecii, pe site-ul
Primăriei comunei Șirna și pe pagina de Facebook a Bibliotecii Comunale Șirna;
- 1-7 octombrie 2021 – depunerea dosarelor la sediul bibliotecii;
- 8 octombrie 2021 – selecția dosarelor de către Comisia de selecție și anunț public cu
rezultatul selecției;
- 9 octombrie 2021, ora 10.00 – primirea eventualelor contestații;

- 10 octombrie 2021, afișarea procesului-verbal cu rezultatele finale la sediul bibliotecii în
urma reevaluării făcute de Comisia de soluționare a contestațiilor.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:
- copie de pe actul de identitate al candidatului;
- cererea de înscriere;
- scrisoarea de intenție;
- CV Europass;
- fișa de autoevaluare;
- alte documente relevante (contract de voluntariat, adeverință care atestă participarea la
activități verzi organizate de bibliotecă etc. ).
Pentru a proteja identitatea candidaților și în acord cu prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și ca GDPR (General Data
Protection Regulation), la depunerea dosarelor, candidații vor primi câte un cod de identificare în
baza căruia vor afla rezultatul selecției.
Selecția se va face doar pe baza dosarului de înscriere la concurs.
În selecția participanților se va ține seama de obiectivele pe care proiectul trebuie să le
îndeplinească și de impactul pe care acest proiect îl va avea.

Echipa de proiect

