Formular ED 11

Asociaţia Europa Digitalã
Str. Donath, Nr.114/8
Cluj-Napoca, Jud. Cluj ,400293
Tel: 031.780.0161
Fax: 031.780.0160
Mail: contact@europadigitala.ro

Invitaţie de Participare
la Programul “Şcoala Mea pe Internet”
proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi gãzduire
paginã de internet GRATUITĂ pentru Instituţiile de
Învãţãmânt Preuniversitare, Mãsura 101
Sesiunea de selecţie nr. 3
Asociaţția Europa Digitalã în vederea respectãrii prevederilor, Legii nr. 52/2003 privind
transparenţța decizionalã în administraţția publicã, şi a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţțiile de acces public; în acest sens vã invitã sã participaţți la programul „Şcoala Mea pe
Internet”, program care include proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi gazduirea în mod
GRATUIT a paginii de internet ale instituţțiilor de invãţțãmânt preuniversitare, prin Mãsura 101.
Începând cu data de 15.10.2014 toate instituţțiile şcolare din învãţțãmântul preuniversitar
beneficiazã de sprijin în implementarea GRATUITĂ a paginii de internet în baza Mãsurii 101
adoptatã de Asociaţția Europa Digitalã.
1.

Obiectivele Programului „Şcoala Mea pe Internet”:
• integrarea sistemelor TIC în educaţție
• creşterea vizibilitãţții instituţțiilor la nivel naţțional şi internaţțional, în vederea accesãrii de
Fonduri Europene prin MCTI/ ONG/ Fundaţții/ Programele Comisiei Europene/
eTwinning/ Euroscola/ U4Energy
• facilitarea interacţțiunii şi a comunicãrii între instituţțiile de invãţțãmant, elevi şi cadre
didactice
•
stimularea cooperarii şi mobilitãţții între instituţțiile şi sistemele educaţționale, în scopul
modernizãrii şi adaptãrii sistemelor de învãţțãmânt şi formare profesională din Europa
• stimularea elevilor şi profesorilor în utilizarea internetului, o componenta esenţțialã în
dezvoltarea pe plan profesional a acestora

2. De ce are nevoie şcoala de o paginã de internet?
• respecta legislaţția în vigoare
• oferã transparenţțã, credibilitate şi dezvoltare durabilã
• încurajeazã utilizarea internetului de catre profesori şi elevi
• ţține la curent comunitatea cu activitãţțile şi evenimentele realizate şi cele propuse
• creşte vizibilitatea instituţției de învãţțãmânt în rândul comunitãţții
• este o modalitate ieftinã şi eficientã de a promova şcoala
• site-ul web poate fi accesat 24/7 din orice colţț al lumii
• oferã autonomie prin autoadministrea site-ului
3. Descrierea platformei programului “Şcoala Mea pe Internet”:
• Informaţții cu privire la unitatea de învãţțãmânt
• Informaţții cu privire la „Admiterea în ciclul gimnazial şi liceal”
• Informaţții cu privire la „Circumscripţțiile şcolare”, „Telefonul TelVerde”
• actualizare continuã conform dispoziţțiilor Ministerului Educatiei Naţționale
• concept grafic modern conform specificului local disponibil la adresa:
www.europadigitala.ro/planse-masura-101/
• alocarea în mod GRATUIT a unui nume de domeniu.info (ex: www.colegiultehnicag.info
www.liceultehnologicdraganesti.info, www.dumbravaminunatabistrita.info ),
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•
•
•
•
•
•

•
•

platformã de administrare cu interfaţțã intuitivã care permite adaugarea şi modificarea
paginilor/datelor/documentelor/pozelor foarte uşor şi de cãtre beneficiar
implementare “modul traducere automatã” în orice limbã
postare materiale foto-video, documente, programa scolarã, catedre, discilpline, etc.,
nelimitat
modul de cautare informaţții în întreaga bazã de date a paginii de internet
modul de comunicare interactiv cu vizitatorii site-ului, Facebook
numãr nelimitat de adrese de mail
o integrare cu Google™ Apps For Education, Google Connected
Classrooms, Gmail, Drive, Calendar, etc.,
o spațiu nelimitat pentru e-mail
o numãr nelimitat de utilizatori (căsuțe de e-mail)
gãzduire paginã de internet GRATUIT
suport tehnic privind administrarea paginii de internet

4. Criterii de eligibilitate:
• instituţția este situatã in zona ruralã – 20 puncte
• instituţția are inregistraţți în anul şcolar 2014-2015 minim 150 elevi – 20 puncte
• persoana responsabilã în vederea implementãrii Mãsurii 101 are studii superioare – 20
puncte
• instituţția deţține cel puţțin un calculator cu conexiune la internet
5. Criterii de evaluare:
• fiecare raspuns pozitiv se puncteazã cu 20 de puncte.
• punctaj minim 40 de puncte
6.

Modalitate de aplicare la Programul “Şcoala Mea pe Internet”
Fiecare dosar va conţține :
• Formular de aplicare (Formular tip ED 12), ataşat acestui plic şi disponibil pe site-ul
www.europadigitala.ro, completat, semnat şi stampilat de cãtre reprezentantul instituţției
• copie CIF instituţție şcolarã și document de înfiinţțare instituţție școlară
• Curriculum Vitae (persoana delegatã pentru implementarea Programului)
• Formular adeziune membru Asociaţția Europa Digitalã (Document tip ED 14)
• OPIS (Formular tip ED 13), ataşat acestui plic şi disponibil pe site-ul
www.europadigitala.ro, semnat şi stampilat de cãtre reprezentantul instituţției
•
7. Termene finale
• dosarele care însumeazã punctajul de acceptare vor fi aprobate dupã criteriul “primul
venit, primul servit”
• rãspunsul va fi comunicat cãtre instituţție în 5 zile de la data primirii dosarului
• termen de implementare program: 60 de zile de la data aprobãrii dosarului
8. Numãr de proiecte disponibile: 2400 la nivel naţional (distribuite egal pe cele 8
microregiuni de dezvoltare), conform Mãsurii 101 adoptatã de Europa Digitalã

Dosarul va fi expediat prin poştã Recomandat în 2 exemplare la adresa:
str. Donath nr. 114/8 Cluj Napoca, Cluj, 400293
Asociaţia Europa Digitalã cu menţiunea :
„Comisia de selecţie a proiectelor Mãsura 101”
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Asociaţia Europa Digitalã
Str. Donath, Nr.114/8
Cluj-Napoca, Jud. Cluj ,400293
Tel: 031.780.0161
Fax: 031.780.0160
Mail: contact@europadigitala.ro

Seria

_____

Numãr _______

Formular de aplicare
la Programul “Şcoala Mea pe Internet”
Mãsura 101
Date privind instituţia de învăţământ:
Denumirea instituţiei școlare: ________________________________________________________
Adresa:_______________________________________________________________________
Adresa de corespondenţã:___________________________________________________________
Date de contact ale instituţiei şcolare (telefon, e-mail, fax )_______/_________________/___________
Numele directorului instituţiei şcolare:__________________________ ________________________
Date de contact ale directorului (telefon, e-mail, fax)___________/__________________/___________
Numele persoanei delegate cu implementarea Mãsurii 101 ___________________________________
Date de contact ale persoanei delegate cu implementarea Mãsurii 101 (telefon, e-mail, fax)
_____________________/______________________/________________________________

Criterii de eligibilitate:
 Instituţia este situatã în zona ruralã
 Instituţia deţine cel puţin un calculator cu conexiune la internet
 Instituţia are inregistraţi în anul şcolar 2014-2015 minim 150 elevi
 Persoana responsabilã în vederea implementãrii Mãsurii 101
deţine studii superioare conform C.V. anexat*

DA
DA
DA

NU
NU
NU

DA

NU

Criteriu eliminatoriu:
 instituţia nu este membrã a Asociaţiei Europa Digitalã
 instiuţia a mai beneficiat de avantajele Mãsurii 101 a Asociaţiei Europa Digitalã
*pierderea calitãţii de membru duce la pierderea facilitãţilor oferite de cãtre Asociaţia Europa Digitalã
izvorâte din implementarea diferitelor sale Mãsuri.




Criterii de evaluare:
fiecare rãspuns pozitiv se puncteazã cu 20 puncte.
punctaj minim 40 de puncte
Total puncte obţinute Instituţie Învãţãmânt:_______

Director ________________________L.S.
Data

_________
persoana delegatã________________________

*persoana delegatã cu implementarea Mãsurii 101 trebuie sã fie angajatã în Instituţia care aplicã la Programul “Şcoala Mea pe Internet”
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Fişa tehnicã de implementare
Programul “Şcoala Mea pe Internet” - proiectare, dezvoltare, implementare şi gãzduire paginã de
internet GRATUITĂ pentru Instituţiile de Învãţãmânt Preuniversitare, Mãsura 101
Prin prezenta ne dãm acordul ca Asociaţia Europa Digitalã sã realizeze pagina de internet utilizând informaţiile
pe care subscrisa i le va pune la dispoziţie.
1. Definirea numelui paginii de internet (adresa site)
Opţiunea 1. www.scoala/liceul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .info vă rugăm completaţi în căsuţe numele şcolii/liceului (ex. www.liceuldrvictorgomoiu.info)
Opţiunea 2*. www.scoala/liceul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .info
- vã rugăm completaţi în cãsuţe numele şcolii/liceului urmat de prescurtarea judeţului
(ex. www.liceuldrvictorgomoiumh.info)
* întâietate are opţiunea 1

2. Selectarea planşei numarul: ______
*planşele aferente Mãsurii 101 sunt disponibile la adresa www.europadigitala.ro/planse-masura-101/
3. Structura tehnicã a paginii de internet




Prezentare generalã
o Date generale
o Galerie foto/video
o Proiecte
Catedra
o Management
o Consiliul profesoral
o Colectiv didactic

Catedre

Distincţii
o Personal auxiliar

Comitetul de pãrinţi
o Regulament de ordine interioarã



Consiliul elevilor
o Membri
o Activitate
o Revista şcolii
o Activitãţi extraşcolare



Facilitãţi şi Resurse
o Laboratoare
o Bibliotecã
o Salã sport
o Cabinet consiliere
o Cabinet medical
o Siguranţã



Rezultate
o Catalog note
o Admitere
o Evaluare naţionala
o Rezultate bacalaureat
o Premii obţinute

Olimpiade

Concursuri

Burse
o Participãri la evenimente



Oferta educaţionalã
o Plan de şcolarizare

Invãţãmânt primar

Orar

Invatamant gimnazial

Orar

Invãţãmânt liceal

Orar
o Plan de inscriere







Raport anual de activitate
Raport anual de evaluare
Blog
Stiri
Programa şcolarã pe discipline

4. Adrese de e-mail asociate instituţiei:
directiune@
secretariat@
biblioteca@

5.

Implementare soluții eLearning
Google Apps for Education

Data

contabilitate@
contact@
___________@

_________

Google Connected Classrooms

Moodle

Director ________________________L.S.
2

Asociația Europa Digitală • www.europadigitala.ro • contact@europadigitala.ro
Str. Donath 114/8, 400293, Cluj-Napoca, Cluj • Tel. 0317800161 • Fax. 0317800160

Formular ED 12

Asociaţia Europa Digitalã
Str. Donath, Nr.114/8
Cluj-Napoca, Jud. Cluj ,400293
Tel: 031.780.0161
Fax: 031.780.0160
Mail: contact@europadigitala.ro

Seria

_____

Numãr _______

Formular de aplicare
la Programul “Şcoala Mea pe Internet”
Mãsura 101
Date privind instituţia de învăţământ:
Denumirea instituţiei școlare: ________________________________________________________
Adresa:_______________________________________________________________________
Adresa de corespondenţã:___________________________________________________________
Date de contact ale instituţiei şcolare (telefon, e-mail, fax )_______/_________________/___________
Numele directorului instituţiei şcolare:__________________________ ________________________
Date de contact ale directorului (telefon, e-mail, fax)___________/__________________/___________
Numele persoanei delegate cu implementarea Mãsurii 101 ___________________________________
Date de contact ale persoanei delegate cu implementarea Mãsurii 101 (telefon, e-mail, fax)
_____________________/______________________/________________________________

Criterii de eligibilitate:
 Instituţia este situatã în zona ruralã
 Instituţia deţine cel puţin un calculator cu conexiune la internet
 Instituţia are inregistraţi în anul şcolar 2014-2015 minim 150 elevi
 Persoana responsabilã în vederea implementãrii Mãsurii 101
deţine studii superioare conform C.V. anexat*

DA
DA
DA

NU
NU
NU

DA

NU

Criteriu eliminatoriu:
 instituţia nu este membrã a Asociaţiei Europa Digitalã
 instiuţia a mai beneficiat de avantajele Mãsurii 101 a Asociaţiei Europa Digitalã
*pierderea calitãţii de membru duce la pierderea facilitãţilor oferite de cãtre Asociaţia Europa Digitalã
izvorâte din implementarea diferitelor sale Mãsuri.




Criterii de evaluare:
fiecare rãspuns pozitiv se puncteazã cu 20 puncte.
punctaj minim 40 de puncte
Total puncte obţinute Instituţie Învãţãmânt:_______

Director ________________________L.S.
Data

_________
persoana delegatã________________________

*persoana delegatã cu implementarea Mãsurii 101 trebuie sã fie angajatã în Instituţia care aplicã la Programul “Şcoala Mea pe Internet”
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Formular ED 12

Fişa tehnicã de implementare
Programul “Şcoala Mea pe Internet” - proiectare, dezvoltare, implementare şi gãzduire paginã de
internet GRATUITĂ pentru Instituţiile de Învãţãmânt Preuniversitare, Mãsura 101
Prin prezenta ne dãm acordul ca Asociaţia Europa Digitalã sã realizeze pagina de internet utilizând informaţiile
pe care subscrisa i le va pune la dispoziţie.
1. Definirea numelui paginii de internet (adresa site)
Opţiunea 1. www.scoala/liceul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .info vă rugăm completaţi în căsuţe numele şcolii/liceului (ex. www.liceuldrvictorgomoiu.info)
Opţiunea 2*. www.scoala/liceul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .info
- vã rugăm completaţi în cãsuţe numele şcolii/liceului urmat de prescurtarea judeţului
(ex. www.liceuldrvictorgomoiumh.info)
* întâietate are opţiunea 1

2. Selectarea planşei numarul: ______
*planşele aferente Mãsurii 101 sunt disponibile la adresa www.europadigitala.ro/planse-masura-101/
3. Structura tehnicã a paginii de internet




Prezentare generalã
o Date generale
o Galerie foto/video
o Proiecte
Catedra
o Management
o Consiliul profesoral
o Colectiv didactic

Catedre

Distincţii
o Personal auxiliar

Comitetul de pãrinţi
o Regulament de ordine interioarã



Consiliul elevilor
o Membri
o Activitate
o Revista şcolii
o Activitãţi extraşcolare



Facilitãţi şi Resurse
o Laboratoare
o Bibliotecã
o Salã sport
o Cabinet consiliere
o Cabinet medical
o Siguranţã



Rezultate
o Catalog note
o Admitere
o Evaluare naţionala
o Rezultate bacalaureat
o Premii obţinute

Olimpiade

Concursuri

Burse
o Participãri la evenimente



Oferta educaţionalã
o Plan de şcolarizare

Invãţãmânt primar

Orar

Invatamant gimnazial

Orar

Invãţãmânt liceal

Orar
o Plan de inscriere







Raport anual de activitate
Raport anual de evaluare
Blog
Stiri
Programa şcolarã pe discipline

4. Adrese de e-mail asociate instituţiei:
directiune@
secretariat@
biblioteca@

5.

Implementare soluții eLearning
Google Apps for Education

Data

contabilitate@
contact@
___________@

_________

Google Connected Classrooms

Moodle

Director ________________________L.S.
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Asociaţia Europa Digitalã
Str. Donath, Nr.114/8
Cluj-Napoca, Jud. Cluj ,400293
Tel: 031.780.0161
Fax: 031.780.0160
Mail: contact@europadigitala.ro

OPIS
Mãsura 101 - “Şcoala Mea pe Internet”

Denumirea instituţției școlare: ________________________________________________________
Adresa:_______________________________________________________________________
Date de contact ale instituţției şcolare (telefon, e-mail)_____________/__________________________
Numele directorului instituţției şcolare:____________ ______________________________________
Date de contact ale directorului (telefon, e-mail) ___________________/________________________

CONŢINUTUL DOSARULUI:
1.

Formular de aplicare la Mãsura 101 (ED 12 )

DA

NU

2. Copie CIF instituţție de învãţțãmânt

DA

NU

3. C.V. persoanã delegatã privind implementarea Mãsurii 101

DA

NU

4. Formular Adeziune membru Asociaţția Europa Digitalã (ED 14)

DA

NU

5.

DA

NU

Document de înfiinţțare a instituţției de învăţțământ

În vederea obţținerii acordului favorabil conform criteriilor de eligibilitate prevãzute în Mãsura 101 solicit
înaintarea documentaţției Comisiei de selecţție a proiectelor Mãsura 101, Asociaţția Europa Digitalã, str. Donath
nr. 114/8 Cluj Napoca, Cluj, 400293,

Data

_________

Director __________________L.S.
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Formular ED 14

Asociaţia Europa Digitalã
Str. Donath, Nr.114/8
Cluj-Napoca, Jud. Cluj ,400293
Tel: 031.780.0161
Fax: 031.780.0160
Mail: contact@europadigitala.ro

Seria

_____

Numãr _______

DATA:.2013

FORMULAR ADEZIUNE MEMBRU
ASOCIAŢIA EUROPA DIGITALÃ
În urma aplicãrii criteriilor de evaluare, în vederea implementãrii și dezvoltãrii Mãsurii 101 - „Şcoala
mea pe internet” - privind sprijinirea şi dezvoltarea paginilor de internet la nivelul instituţțiilor de învãţțãmânt
preuniversitar, între:
Subscrisa (denumire instituţție) _________________________________________________,
adresa: str. _________________________________, nr. ____________, loc._________________ ,
jud. _______________, având CIF ________________________, tel:________________________,
fax ________________________________, mail ______________________________________,
prin Director _________________________________ identificat prin CI/BI seria _____, nr.
____________, luând la cunoştinţțã prevederile Statutului Asociaţției Europa Digitalã, şi declarându-mã pe
deplin de acord cu acestea, solicit prin prezenta cerere înscrierea în rândul membrilor Asociaţției.
50 lei.
Consimţțim sã participãm la activitãţțile Asociaţției şi sã achitãm cotizaţția lunarã de 30

Totodatã, împuternicim pe d-na/d-l ____________________________________________,
având funcţția de __________________________________________________, cu domiciliul în
localitatea_________________________________________, str. __________________________,
nr. ______________ Judeţț ___________________________, posesor al BI/CI seria_______,
nr_____________________________ emis de _________________________________________
la data de________________________ CNP______________________________ sã exercite pentru
noi şi în numele nostru toate drepturile şi obligaţțiile ce ne revin potrivit Statutului Asociaţției, angajând valabil
Instituţția noastrã în raportul cu Asociaţția Europa Digitalã. Ne obligãm sã comunicam cãtre Asociaţția Europa
Digitalã orice modificare intervenitã faţțã de cele declarate. În conformitate cu art. 292 din codul Penal privind
falsul în înscrisuri, declar cã toate datele mai sus menţționate sunt corecte.

Data

____________________

*Aprobat la data ____________________

Director_______________________L.S.

_______________________L.S.

Asociația Europa Digitalã

*se completeazã de cãtre Asociaţția Europa Digitalã

Asociația	
  Europa	
  Digitalã	
  •	
  www.europadigitala.ro	
  •	
  contact@europadigitala.ro	
  	
  
Str.	
  Donath	
  114/8,	
  400293,	
  Cluj-‐Napoca,	
  Cluj	
  •	
  Tel.	
  0317800161	
  •	
  Fax.	
  0317800160	
  

	
  

Formular ED 13

	
  
Asociaţia Europa Digitalã
Str. Donath, Nr.114/8
Cluj-Napoca, Jud. Cluj ,400293
Tel: 031.780.0161
Fax: 031.780.0160
Mail: contact@europadigitala.ro

OPIS
Mãsura 101 - “Şcoala Mea pe Internet”

Denumirea instituţției școlare: ________________________________________________________
Adresa:_______________________________________________________________________
Date de contact ale instituţției şcolare (telefon, e-mail)_____________/__________________________
Numele directorului instituţției şcolare:____________ ______________________________________
Date de contact ale directorului (telefon, e-mail) ___________________/________________________

CONŢINUTUL DOSARULUI:
1.

Formular de aplicare la Mãsura 101 (ED 12 )

DA

NU

2. Copie CIF instituţție de învãţțãmânt

DA

NU

3. C.V. persoanã delegatã privind implementarea Mãsurii 101

DA

NU

4. Formular Adeziune membru Asociaţția Europa Digitalã (ED 14)

DA

NU

5.

DA

NU

Document de înfiinţțare a instituţției de învăţțământ

În vederea obţținerii acordului favorabil conform criteriilor de eligibilitate prevãzute în Mãsura 101 solicit
înaintarea documentaţției Comisiei de selecţție a proiectelor Mãsura 101, Asociaţția Europa Digitalã, str. Donath
nr. 114/8 Cluj Napoca, Cluj, 400293,

Data

_________

Director __________________L.S.

Asociația Europa Digitală • www.europadigitala.ro • contact@europadigitala.ro
Str. Donath 114/8, 400293, Cluj-Napoca, Cluj • Tel. 0317800161 • Fax. 0317800160

	
  

	
  

Formular ED 14

Asociaţia Europa Digitalã
Str. Donath, Nr.114/8
Cluj-Napoca, Jud. Cluj ,400293
Tel: 031.780.0161
Fax: 031.780.0160
Mail: contact@europadigitala.ro

Seria

_____

Numãr _______

DATA:.2013

FORMULAR ADEZIUNE MEMBRU
ASOCIAŢIA EUROPA DIGITALÃ
În urma aplicãrii criteriilor de evaluare, în vederea implementãrii și dezvoltãrii Mãsurii 101 - „Şcoala
mea pe internet” - privind sprijinirea şi dezvoltarea paginilor de internet la nivelul instituţțiilor de învãţțãmânt
preuniversitar, între:
Subscrisa (denumire instituţție) _________________________________________________,
adresa: str. _________________________________, nr. ____________, loc._________________ ,
jud. _______________, având CIF ________________________, tel:________________________,
fax ________________________________, mail ______________________________________,
prin Director _________________________________ identificat prin CI/BI seria _____, nr.
____________, luând la cunoştinţțã prevederile Statutului Asociaţției Europa Digitalã, şi declarându-mã pe
deplin de acord cu acestea, solicit prin prezenta cerere înscrierea în rândul membrilor Asociaţției.
50 lei.
Consimţțim sã participãm la activitãţțile Asociaţției şi sã achitãm cotizaţția lunarã de 30

Totodatã, împuternicim pe d-na/d-l ____________________________________________,
având funcţția de __________________________________________________, cu domiciliul în
localitatea_________________________________________, str. __________________________,
nr. ______________ Judeţț ___________________________, posesor al BI/CI seria_______,
nr_____________________________ emis de _________________________________________
la data de________________________ CNP______________________________ sã exercite pentru
noi şi în numele nostru toate drepturile şi obligaţțiile ce ne revin potrivit Statutului Asociaţției, angajând valabil
Instituţția noastrã în raportul cu Asociaţția Europa Digitalã. Ne obligãm sã comunicam cãtre Asociaţția Europa
Digitalã orice modificare intervenitã faţțã de cele declarate. În conformitate cu art. 292 din codul Penal privind
falsul în înscrisuri, declar cã toate datele mai sus menţționate sunt corecte.

Data

____________________

*Aprobat la data ____________________

Director_______________________L.S.

_______________________L.S.

Asociația Europa Digitalã

*se completeazã de cãtre Asociaţția Europa Digitalã
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