
 

 
 

Nr. ......./ ........................                                                                                                       

                                                                                            Aprobat în CA din data de......................... 

                                                                                                         Director, Arjan Laurenția: 

 

 

PO1. PROCEDURĂ INTERNĂ PROIECT 

 

Procedură de selecţie profesori/elevi în cadrul proiectului de parteneriat 

strategic în domeniul școlar în cadrul programului ERASMUS+ cu titlul 

 „ Refugees crisis - Approaching "the next day".  

Nr. de inregistrare: 2018-1-PT01-KA201-047462 

Perioada: 2018-2020 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificare și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în 

cadrul ediției procedurii operaționale. 

 Elemente privind 

responsabili/operațiunea 

Numele și 

prenumele 

Funcția Data Semnătura 

1.1 Elaborat  Prof. Frățilă 

Carmen  

Coordonator 

proiect 

03.09.2018  

1.2 Verificat  Prof. 

Diaconescu 

Gheorghița 

Responsabil 

CEAC 

03.09.2018  

1.3 Aprobat Prof. Arjan 

Laurenția  

Director   

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

 Ediția/revizia în cadrul 

ediției 

Componența 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplică prevederile 

ediției sau reviziei 

ediției 
2.1 Ediția I x Elaborare  

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadru ediției 

PO. 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcția Nume/prenume Data 

primirii 

Semnătura 

3.1 Aplicare 1 management director Prof. Arjan 

Laurenția 

  

3.2 Aplicare 2 management 

proiect 

coordonator 

proiect 

Prof. Frățilă 

Carmen 

  

3.3 Informare 1 La nivelul 

unității 

școlare 

    

3.4        

 

I.DISPOZIŢII GENERALE 

 I.1. Scopul: Prezenta procedură a fost elaborată în vederea selectării grupului ţintă, în cadrul 

proiectului „ Educația emoțională și antreprenorială în formarea profesională „ Refugees crisis - 

Approaching "the next day". Nr. de inregistrare: 2018-1-PT01-KA201-047462, finanţat de UE, prin 

Programul Erasmus+, Actiunea cheie KA2 – şi derulat de Liceul Tehnologic Pucioasa în calitate de 

partener, alături de alte 7 instituţii şcolare din : Portugalia (coordonator principal), Germania, Grecia, 

Italia, Franta, Cehia și Polonia. 

I.2.Activităţile principale ale proiectului  

ACTIVITĂȚI DE LUCRU conform formularului de candidatură. 

ACTIVITĂȚI DE MOBILITATE, stagii de educaţie şi formare profesională în străinătate cu o durată 

de 5 zile care vor fi parcurse de un număr de câte 3 elevi din fiecare şcoală parteneră şi 2 profesori 

însoţitori. 

II.GRUPUL ŢINTĂ 

II.1. Profesori și elevi ai Liceului Tehnologic Pucioasa. 

II.2. Modalitate de selecţie  

Profesorii și elevii vor fi selectaţi din instituţiile şcolare partenere conform criteriilor descrise în 

formularul de candidatură și prezentei proceduri. 

III.CRITERII DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ 

III.1 CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:  

- Participantul trebuie să fie profesor/elev al Liceului Tehnologic Pucioasa. 

- Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.  

III.2. CONDIŢII DE SELECŢIE: 

- Cunoştinţe cel puţin medii ale limbi străine de circulaţie internaţională (în special limba engleză) 

sau a unei limbi din ţările unde are loc mobilitatea;  

- Bune abilităţi de comunicare şi diseminare a informaţiilor;  

- Cunoştinţe de operare pe calculator; 

- Implicare în alte proiecte, activităţi de voluntariat, activităţi extraşcolare;  

- Capacitate de lucru în echipă;  

- Disponibilitate;  



- Dorinţa de cunoaştere şi de dezvoltare personală continuă; 

- Creativitate; 

- Spirit de responsabilitate şi seriozitate, angajament de participare la activităţile proiectului;  

- Motivaţie puternică pentru implicareaîn proiect.  

III.3 CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:  

- Cerere de înscriere (formular tip –anexa1) -  se va completa de mână;  

- Copie xerox după cartea de identitate; 

- Scrisoare de intenție - se va dactilografia la computer; 

- CV în format Europass (formular tip) - se va dactilografia la computer; 

- Declaraţia privind exluderea finanţării multiple (anexa 2) -  se va completa de mână; 

- Declaraţie privind rambursarea contravalorii cheltuielilor în cazul renunţării fără motiv justificat la 

proiect (anexa 3) -  se va completa de mână; 

- Declaraţia privind timpul liber ce poate fi alocat activităţilor proiectului  (anexa 4) -  se va completa 

de mână; 

- Declaraţia privind acceptarea modalităţii de selecţie  (anexa 5) -  se va completa de mână; 

III.4. ETAPE SELECȚIE PROFESORI 

ETAPA I 
 
Profesorii depun dosarul de candidatură conform cerințelor de la punctul III.3 la comisia de selecție. 

Termen limită pentru depunerea dosarului complet 14.09.2018 ORA 13.00  
 

ETAPA II 
 
Evaluarea dosarelor va fi realizată de către o echipa mixta formata din coordonator proiect,  

responsabilul comisiei de proiecte comunitare, un membru al CA, responsabil CEAC 17-19.09.2018 

conform următoarei grile de punctaj 

 

Criteriul Punctaj 

CV 0-50 

SCRISOAREA DE INTENŢIE 0-25 

ÎNTOCMIREA CORECTĂ A DOSARULUI 0-25 

Total Maxim 100 puncte 

 

Notă :  
1. Scrisoare de intentie trebuie sa motiveze clar participarea la proiect. 

Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care: 

2. Nu depun una sau mai multe dintre formularele/anexele solicitate 

3. Nu obţin cel puţin 30 puncte la CV. 

 
Etapa III 
 

După procedura de selecţie candidaţii admiși vor primi sarcini de lucru în cadrul activităţilor 

proiectului. Selectarea echipei care va participa la mobilităţile din cadrul proiectului, se va face în 

funcţie de rezultatele activităţiilor la proiect. 

 

 



III.5. ETAPE SELECȚIE ELEVI 

ETAPA I 
Elevii  depun dosarul de candidatură conform cerințelor de la punctul III.3 la comisia de selecție.  

Termen limită pentru depunerea dosarului complet 21.09.2018 ORA 13.00   

ETAPA II 
1. Elaborarea unui eseu în engleză despre „ Pro și contra refugiaților ” minim o pagină, maxim două 

pagini. 

Criterii de elaborare: 

- argumente pro refugiați 

- argumente contra refugiați 

- descrie un caz de refugiați cunoscut de către voi. 

 

Criterii de evaluare: 

-Corectitudine engleză și respectarea criteriilor de elaborare – 30 pct 

 

          Scrisoare de intenție  

               Criterii de evaluare pentru TIC: 

- Continutului scrisorii sa i se aplice fontul Times New Roman, marime 12; 

- Aliniere Justify (la cele doua margini ale documentului);  

- Spatiile intre randuri – 1,5; 

- Setarea marginilor documentului astfel: 

- sus, jos dreapta – 2 cm 

- stanga – 2,5 cm. 

 

ETAPA III 
Evaluarea dosarelor va fi realizată de către o echipă mixtă formată din coordonator proiect, 

responsabilul comisiei de proiecte comunitare, un membru al CA, responsabil CEAC. Corectarea 

eseurilor va fi realizată de un profesor de engleză și un profesor de TIC. 

Perioada de evaluare 24-26.09.2018 conform următoarei grile de punctaj 

 

Criteriul Punctaj 

CV 0-10 

SCRISOAREA DE INTENŢIE 0-20 

SCRISOAREA DE INTENŢIE -TIC 0-30 

ELABORARE ESEU 0-30 

ÎNTOCMIREA CORECTĂ A DOSARULUI 0-10 

Total Maxim 100 puncte 

 

Notă :  
1. Scrisoare de intenție trebuie să motiveze clar participarea la proiect. 

Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care: 

2. Nu depun una sau mai multe dintre formularele/anexele solicitate 

3. Nu obţin cel puţin 30 puncte la eseu. 

 
Etapa IV 
 

După procedura de selecţie candidaţii admiși vor primi sarcini de lucru în cadrul activităţilor 

proiectului. Selectarea echipei care va participa la mobilităţile din cadrul proiectului, se va face în 

funcţie de rezultatele activităţiilor la proiect. 

 

 

 



III. 6. ETAPELE DE SELECŢIE 

 Pentru profesori: 

Etapa Termen 
Informarea profesorilor 3 – 7.09.2018 

Depunerea dosarelor şi analiza acestora 10 – 14.09.2018 

Selecţia participanților şi a rezervelor 17 – 19.09.2018 

Afişarea rezultatelor şi a listei de rezerve 19.09.2018 

Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora 

prin publicarea rezultatelor finale 

20.09.2018 

 

 Pentru elevi: 

Etapa Termen 
Informarea elevilor 10 – 14.09.2018 

Depunerea dosarelor şi analiza acestora 17 – 21.09.2018 

Selecţia participanților şi a rezervelor 24 – 26.09.2018 

Afişarea rezultatelor şi a listei de rezerve 26.09.2018 

Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora 

prin publicarea rezultatelor finale 

27.09.2018 

 

IV.DISPOZIŢII FINALE 

1 În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea selecției, comisia de selecţie va întocmi un proces-

verbal privind selecţia participanţilor conform anexei 6. 

 

2 Formularele de înscriere şi dosarele candidaților, însoţite de toate documentele de evaluare 

elaborate de comisia de selecţie semnate de toţi membrii, procesul – verbal al comisiei însoţit de 

listele finale fac parte din documentaţia proiectului şi vor fi gestionate conform deciziei echipei de 

management de proiect şi arhivate conform prevederilor legale.  

3 Dosarele de candidatură ale participanților, precum și documentele elaborate de comisia de 

evaluare pe parcursul procesului de selecție, fac parte din documentația parteneriatului strategic mai 

sus menționat. 

4 Orice modificare a componenţei grupului ţintă va fi anunţată echipei de management a proiectului! 

Menţiuni suplimentare:  

• Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi principiul 

nondiscriminării (paritatea de gen,apartenenţă la o etnie,categorii sociale defavorizate etc.); 

 • Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor 

obţinute, conform grilei de evaluare stabilite. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

 

Anexa 1. 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

 

Subsemnatul/a ……………………………, CNP…………...…………………………, 

identificat/ă cu … seria …… numărul ……………. valabil până la data…………….  domiciliat/ă în 

localitatea……… ……….,județ… ….…., strada…………………, nr. ………, bl. ………., sc…… 

….,et. …, ap. …. telefon …………………, adresă e-mail ……………….……………………..., vă 

rog să aprobaţi să particip la concursul de selecție desfășurat  în cadrul proiectului de parteneriat 

strategic în domeniul școlar în cadrul programului ERASMUS+ cu titlul: „ Refugees crisis - 

Approaching "the next day". Nr. de inregistrare: 2018-1-PT01-KA201-047462, finanţat de UE, prin 

Programul Erasmus+, Actiunea cheie KA2. Perioada de implementare: 2018-2020 

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

de acord cu acestea. Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute în procedura de selecție. 

 

 

 

 

Data:                                                                                                                         Semnătură 

 

 

 

 

 

Doamnei Director al Liceului Tehnologic Pucioasa 

 

 

                                                                                                                              



 

Anexa 2. 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND EXCLUDEREA FINANŢĂRII MULTIPLE 

 

 

Subsemnatul/a……………………………………….,ca beneficiar/ă al/a proiectului cu titlul: 

„ Refugees crisis - Approaching "the next day". Nr. de inregistrare: 2018-1-PT01-KA201-047462, 

finanţat de UE, prin Programul Erasmus+, Actiunea cheie KA2, finanţat de Uniunea Europeană, 

cunoscând dispoziţiile articolului 292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie 

răspundere că nu beneficiez de alte surse de finanţare din programe europene sau de la bugetul de 

stat pentru acoperirea cheltuielilor legate de servicii de consiliere și orientare profesională și/sau de 

stagii de practică. 

 

 

 

 

 

Data:                                                                                                                     Semnătură 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

Anexa 3. 

DECLARAŢIE 

Subsemnatul/a………………......………………………………...….…, declar că am fost informat/ă 

cu privire la faptul că dacă a fost realizată plata cheltuielilor de călătorie, în cazul renunțării la 

mobilitate (excepție-situții medicale), conform regulamentului financiar Erasmus +, acesta va 

rambursa integral contravaloarea cheltuielilor efectuate, inclusiv diferenţa costului pentru 

achiziţionarea unui bilet de călătorie pentru un alt participant la mobilitatea respectivă. 

 

 

Data:                                                                                                                     Semnătură 

 

                                                                                                                          

Anexa 4. 

DECLARAŢIE PRIVIND TIMPUL LIBER DISPONIBIL PENTRU ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

 

 

 
Subsemnatul/a......................................................................................., profesor/elev la Liceul 

Tehnologic Pucioasa declar pe propria răspundere că, în cazul în care sunt selectat/ă să fac parte din 

echipa proiectului dispun de următorul timp liber pe care îl pot aloca activităţilor proiectului după 

cum urmează: 

 

 

 

I. În timpul şcolii 

 

 

II. În timpul vacanţelor şcolare 

 

 

 

Data..................................                                   

                                   

 

                                                                                  Semnătura.......................................... 

 

 



                                                                                                                          

Anexa 5. 

 

DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul/a........................................................................................................, 

profesor/elev la Liceul Tehnologic Pucioasa declar pe propria răspundere că: 

 Toate datele din dosarul de candidatură sunt reale şi pot fi demonstrate cu acte originale 

 Sunt de acord cu modalitatea de selecţie a echipei de proiect 

 Sunt de acord cu procedura de selecţie elaborată 

 Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu faptul că procedura de selecţie şi rezultatele acesteia nu 

sunt contestabile 

 Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate în scopul 

proiectului sus-menţionat.  

Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord ca datele personale ale mele, materialele rezultate în urma 

activităţilor (fotografii, filmări video etc.) să fie utilizate în scopul proiectului sus menţionat pe 

internet, site-ul şcolii, site-ul proiectului, facebook, cât şi prin publicarea lor în presa locală sau 

pentru alte modalități privind diseminarea proiectului. 

 Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord, dacă voi fi selectat în echipa de proiect si nu indeplinesc 

sarcinile primite pot fi exclus din echipa de proiect 

 Nu există niciun impediment pentru a face parte din echipă, a participa la activităţile şi 

mobilităţile proiectului în ţară şi străinătate 

 Prin acţiunile mele, indiferent dacă voi fi sau nu voi fi selectat în echipa de proiect şi indiferent 

dacă voi fi sau nu voi fi selectat să particip la mobilităţile proiectului, nu voi aduce prejudicii 

programului Erasmus + sau Comisiei Europene 

 Voi putea fi solicitat oricând în intervalul pe care l-am prezentat în Anexa 6 ca fiind disponibil, 

să particip la activităţile proiectului şi  mă oblig să particip activ la aceste activităţi 

 

Data..................................   Semnătura.......................................... 

 

 

 

                                                                                                                          

Anexa 6. 



 

 

 

PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A DOSARELOR 

 

 

Încheiat astăzi,…..................……. după verificarea dosarelor de candidatură a 

profesorilor/elevilor în cadrul proiectului „ Refugees crisis - Approaching "the next 

day". Nr. de inregistrare: 2018-1-PT01-KA201-047462, finanţat de UE, prin 

Programul Erasmus+, Actiunea cheie KA2. Menţionăm că au fost înregistrate 

................. dosare ale candidaţilor pentru mobilităţile din acest proiect din care 

.............. sunt  eligibile (îndeplinesc condiţiile eliminatorii) şi intră în procesul de 

selecţie propriu-zis, iar..............sunt respinse. Situaţia verificării dosarelor este 

prezentată în tabelul de mai jos: 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

candidatului 

Nr. puncte 

dosar 

Eligibilitate Observații 

1.     

2.     

3     

...     

 

 

 

COMISIA DE SELECŢIE: 

 

Responsabil proiect : 

___________________________(numele) ___________ (semnătura)  

 

 

Responsabil cu înregistrarea dosarelor 

___________________________(numele) ___________ (semnătura)  

 

 

Director, 

___________________________(numele) ___________ (semnătura)  

 


