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Exemplar nr. 1 

 

Aprobată în ședința CA din 05.09.2018 cu nr. 2946 

 

Procedura de selecție a membrilor din echipa de proiect 

PRomotion Of Identity, European Culture and Tradition 

  

Cod: PO. 

Ediţia: I 

 

1. Lista RESPONSABILILOR cu elaborarea, verificarea şi aprobarea EDIŢIEI sau a 

REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.1. Elaborat Manea Ștefania 
Coordonator 

de proiect 
 

 

1.2. Verificat  Humel Elena 
Responsabil 

monitorizare 
 

 

1.3. Aprobat Lăutaru Alexandru 

Director/ 

manager de 

proiect 
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2. Situaţia EDIŢIILOR şi a REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR procedurii 

operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

Ediţia / revizia în 

cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea de 

revizuire 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei / revizuirii 

ediţiei  

1. 2. 3. 4. 

2.1. Ediţia I x x  

 

3. DOMENIUL PROCEDURII 

Procedura de selecţie a cadrelor didactice participante la Proiectul european ERASMUS+, 

cu titlul PRomotion Of Identity, European Culture and Tradition nr. ref. 2018-1-IT02-

KA229-047925_3 careva fi derulat de COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”, 

PETROȘANI, în calitate de partener, în perioada 01.09.2018-31.08.2020, în colaborare cu:  

1. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MEDI", LEONFORTE, ITALY 

(www.istitutomedi.gov.it) (coordonator) 

2. 2 GENIKO LIKIO HORTIATI, Thessaloniki, GREECE (partener) 

 

4. CADRUL LEGAL 

Selecția membrilor din echipa de proiect se realizează în conformitate cu prevederile prezentei 

proceduri aprobate de Consiliul de Administrație al COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI 

EMINESCU”, PETROȘANI și se desfășoară conform prevederilor prevăzute de: 

• Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 

decembrie 2013 de instituire a acțiunii “Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, 

formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE 

și nr. 1298/2008/CE; 

• Ghidul programului Erasmus +, versiunea valabilă pentru 2018; 

• Apelul național la propuneri de proiecte Erasmus+ 2018, disponibil pe 

www.erasmusplus.ro; 

http://www.istitutomedi.gov.it/
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• Contractul încheiat între Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) și COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI 

EMINESCU”, PETROȘANI. 

5. SCOPUL 

Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a cadrelor didactice pentru a face parte din 

echipa de lucru a proiectului PRomotion Of Identity, Euopean Culture and Tradition nr. ref. 

2018-1-IT02-KA229-047925_3 aprobat de AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME 

COMUNITARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE. 

 

6. OBIECTUL 

Aceasta procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic şi didactic auxiliar de la 

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”, PETROȘANI care doresc să participe la 

proiect în urma înscrierii voluntare la procesul de selecție. 

 

7. RESPONSABILI: Comisia de implementare a proiectului.  

Notă. Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la aviziere şi pe site-ul școlii/ proiectului. 

 

8.DESCRIEREA PROCEDURII 

a. Stabilirea prin decizia conducerii unității de învățământ a comisiei de selecţie a membrilor 

echipei de lucru, având următoarea componență : 

- președinte, un membru al echipei de management, fără atribuții de evaluator al 

candidaturilor ; 

- doi membri evaluatori externi care nu se află în raport de muncă cu instituția care 

implementează proiectul ; 

-  un secretar al comisiei care poate fi numit din rândul cadrelor didactice care nu și-au 

exprimat opțiunea de a candida la mobilități sau un cadru didactic extern care nu se 

află în raport de muncă cu instituția care implementează proiectul ; 

Evaluatorii vor fi selectați din rândul persoanelor care au experiență relevantă în domeniul 

implementării și managementului proiectelor educaționale la nivelul județului. 
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Comisia de contestații 

a.Stabilirea prin decizia conducerii unității de învățământ a comisiei de contestații la etapa de 

selecţie a membrilor echipei de proiect, având în componență persoane care nu au participat la 

evaluarea dosarelor, după cum urmează : 

- președinte, un membru al echipei de management, fără atribuții de evaluator al 

candidaturilor ; 

- doi membri evaluatori externi care nu se află în raport de muncă cu instituția care 

implementează proiectul ; 

-  un secretar al comisiei care poate fi numit din rândul cadrelor didactice care nu și-au 

exprimat opțiunea de a candida la mobilități sau un cadru didactic extern care nu se 

află în raport de muncă cu instituția care implementează proiectul ; 

 

Membrii comisiilor de selecție, respectiv de contestații vor declara pe propria răspundere, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal, că nu au afini sau rude până la gradul IV inclusiv, care 

participă la concurs. 

b.Elaborarea criteriilor de departajare a cadrelor didactice care vor să participe la mobilități. 

Managerul de proiect și coordonatorul de proiect vor pune la dispoziția comisiei de selecție 

criteriile de selecție a candidaturilor, elaborate în baza obiectivelor proiectului; 

c.Anunț concurs de selecție la aviziere şi pe site-ul școlii. Afişarea condiţiilor și a criteriilor pe 

care trebuie să le îndeplinească potențialii candidați-cadrele didactice/ nedidactice pentru a face 

parte din echipa de proiect. 

d.Lansarea apelului către cadrele didactice/nedidactice din şcoală în cadrul şedinţelor Consiliului 

profesoral. Se anunță și pe această cale concursul de selecţie a cadrelor didactice/nedidactice 

doritoare să facă parte din echipa de proiect. 

e.Depunerea dosarului de candidatură, a unei cereri și scrisori de intenţie, însoţite de un C.V. și 

de documentele justificative solicitate, la secretariat unității, conform calendarului anunţat. 

f.Selecția participanților (evaluarea dosarelor).  
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9. DETALII DESPRE CONCURS 

a.Pentru selecția participanților este numită, prin decizie internă, comisia de evaluare a 

candidaturilor și comisia de contestații în vederea selecției cadrelor didactice care vor face parte 

din echipa de lucru în cadrul proiectului cu titlul PRomotion Of Identity, Euopean Culture 

and Tradition nr. ref. 2018-1-IT02-KA229-047925_3  

 

b.Vor fi selectați 5 membrii după cum urmează: 

- Manager de proiect 

- Responsabil financiar 

- Coordonator proiect 

- Responsabil cu monitorizarea şi evaluarea proiectului 

- Responsabil cu diseminarea şi activităţi IT 

c.Comisia de evaluare a candidaturilor și comisia de contestații sunt numite prin decizia 

directorului COLEGIULUI NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”, PETROȘANI. 

Comisia de evaluare a candidaturilor are următoarele atribuții: 

• Primește și verifică dosarele candidaților ; 

• verifică eligibilitatea acestora; 

• stabilește criteriile de selecție realizează selecția, ierarhizează candidații; 

• întocmește listele cu admiși și respinși; 

• comunică rezultatele candidaților. 

Comisia de rezolvare a contestațiilor: 

• primește și rezolvă contestațiile; 

• comunică rezultatele finale ale selecției; 

 

10.CALENDARUL SELECŢIEI 

Selecția se face conform calendarului următor: 

ETAPA TERMEN 

Diseminarea proiectului și a informațiilor 

referitoare la procesul de selecție  

01-07 septembrie 2018 

 

Depunerea dosarelor de către candidați si a 10-25 septembrie 2018  
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fisei de autoevaluare (completată în format 

electronic si apoi printată) la secretariatul 

scolii  

 

Evaluarea dosarelor candidaților și afișarea 

rezultatelor procesului de selecție 

26 septembrie 2018 

Depunerea contestațiilor 27 septembrie 2018 

 

Afișarea rezultatelor finale 28 septembrie 2018 

 

11.CRITERII DE ELIGIBILITATE PARTICIPARE PROIECT DE MOBILITATE: 

• Profesor didactic calificat sau didactic auxiliar încadrat la COLEGIUL NAȚIONAL 

„MIHAI EMINESCU”, PETROȘANI 

• competențe în tematica proiectului 

• implicarea activă în viața școlii în ultimii doi ani și disponibilitatea de a lucre 

suplimentar,în scopul participării la activităţile locale ale parteneriatului (diseminare, 

evaluare, activități cu elevii, elaborare planuri de lecție pentru ghidul de bune practici, 

realizare produse finale etc.) 

• motivația de a participa la un asemenea proiect 

• abilități de time management (respectarea termenelor de realizare și predare a unor 

materiale) 

• competenţe lingvistice (competenţe de comunicare în limba engleză cel puţin de nivel 

mediu) 

• competențe privind organizarea unor ateliere de lucru pe tematica proiectului 

• expertiză în managementul proiectelor europene 

• competenţe în comunicare, gestionarea situaţiilor conflictuale, negociere, muncă în 

echipă 

• competențe organizatorice și manageriale 

• competenţe digitale (calculator, internet, realizare materiale PPT, realizare site-uri etc.). 

 

12. DOSARUL DE CANDIDATURĂ SOLICITAT VA CUPRINDE URMÃTOARELE 

DOCUMENTE (în această ordine): 

• OPIS 

• Cerere de în scriere (Anexa 2) 

• Curriculum Vitae – format European datat și semnat de către candidat 

• Scrisoare de intenție 

• Fișă de autoevaluare (Anexa 3) având anexate copii xerox după documentele 

justificative; 

• Declarația de acceptare a modalității de selecție (Anexa 4) 

• Angajamentul de participare și cofinanțare (Anexa 5) 
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13. Dispoziții finale 

a. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la finalizarea procesului de selecție, responsabilul 

comisiei de evaluare va întocmi un raport privind selecția membrilor în echipa de proiect a 

parteneriatului strategic PRomotion Of Identity, Euopean Culture and Tradition. 

b. Dosarele de candidatură ale participanților și documentele elaborate de comisia de evaluare pe 

parcursul procesului de selecție fac parte din documentația parteneriatului strategic PRomotion 

Of Identity, Euopean Culture and Tradition.  

c. După aplicarea procedurii de selecţie, candidaţii selectați vor primi sarcini de lucru în cadrul 

activităţilor proiectului PRomotion Of Identity, Euopean Culture and Tradition 

 

14. ANEXA 1. Criterii de selecţie selecţie a cadrelor didactice participante la 

Proiectul european Erasmus+ PRomotion Of Identity, Euopean Culture and Tradition nr. ref. 

2018-1-IT02-KA229-047925_3   

 

Fişa de evaluare cu punctajul autoevaluării, având anexate copii xerox după documentele 

justificative 

 

Criteriul Detalieri 
Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

evaluare 
Dovezi 

 

Participare la 

concursuri şi 

olimpiade şcolare 

de orice 

tip cu elevii/ 

preşcolarii din 

unitatea de 

învăţământ 

 

Nivel 

naţional/internaţional:  

premii  I/2p,  II/1p, 

III/0,5p, menţiune/0,2p ; 

Nivel interjudeţean: premii 

I/2p, II/1p, III/0,5p, 

menţiune/0,2p ; 

Nivel judeţean: premii 

I/4p, II/2p, III/1,  

menţiune/0,5p; 

  

Copie diplomă,  

tabel online 

instituţie de 

educaţie, ISJ, etc. 
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Iniţierea şi implementarea 

unor proiecte la 

 nivel european/naţional/ 

local. 

Experienţă în proiecte 

- european 5 puncte ; 

- naţional 3 puncte ; 

- judeţean 2 puncte ; 

  

Copie decizii, 

adeverinţe,  

procese-verbale 

 

 

 

Activităţi 

extraşcolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participarea cu articole de 

specialitate sau în profilul 

postului  la conferinţe, 

seminarii, simpozioane : 

- internaţional-5p 

- naţional- 3p 

- judeţean-2p 

  

 

Copii diplome, 

 adeverinţe, 

articole cu numele 

autorului 

 

Experienţe în utilizare  de  

medii virtuale  de 

colaborare şi platforme 

virtuale: cursuri online, 

pagini web ale unor 

proiecte, e-Twinning, etc. 

5p-utilizare 

 

  

 

Copie Print- screen 

a platformei, 

site-ului, paginii 

utilizate, etc. 
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Participare în calitate de 

coordonator  de   trupă 

dans,   trupă teatru, echipaj 

sportiv la evenimente 

 -10p/activitate- nivel 

naţional ; 

- 5 puncte/activitate la 

nivel judeţean ; 

- 2 puncte/activitate la 

nivel local ; 

 

  Copie diplome/ 

adeverinţe 

 

Iniţiere şi desfăşurare 

activităţi de voluntariat ; 

- 5 p/activitate ; 

 

  Adeverinţă-

diplomă 

Atragere de 

fonduri 

Obţinere de finanţare în : 

- proiecte europene – 10 p 

- proiecte naţionale - 6 p 

- proiecte judeţene – 4 p 

  

Copie contracte de 

finanţare, 

adeverinţe 

Obţinere de sponsorizări, 

donaţii, fonduri pentru 

realizarea de 

activităţi/dotări la nivelul 

şcolii : 5 puncte/acţiune 

  

Copie contracte de 

sponsorizare/ 

donaţie,  

adeverinţe 

Participare la 

cursuri de 

formare 

Desfăşurarea de cursuri de 

formare cu adulţii, 

mentorat : 

-2 p/activitate ; 

  
Copie listă 

cursanţi, adeverinţă 

Participarea la cursuri de 

formare în ultimii 5 

ani (nu se punctează 

gradele didactice): 

-10p /curs 25 credite ; 

-5p /curs 5 credite ; 

-2p /curs fără credite ; 

 

  

Copie diplome, 

certificate, 

adeverinţe 
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Disponibilitatea 

implicării în 

viitoare proiecte 

Erasmus+,  

e-Twinning, alte 

proiecte cu 

finanţare 

europeană 

Motivaţia convingătoare a 

necesităţii participării la 

curs: 

-pregătire -5p, 

-impact- 10p 

- diseminare – 10p 

  

Scrisoarea de 

intenţie, 

maxim 2 pagini 

Propuneri de proiecte 

europene: 10p 
  

Minim 2 obiective 

formulate  

 

NOTĂ. Nu există limită minimă de punctaj. Ierarhizarea se va face în ordinea descrescătoare a 

punctajului obținut, în funcţie de opţiunile selectate şi eligibilitate. Se punctează activităţi din 

ultimii 10 ani. În cazul existenţei unor candidaţi cu punctaje egale, vor avea prioritate cadre 

didactice care nu au făcut parte din nicio echipă de proiect in ultimii 5 ani. 
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15. ANEXA 2 

CERERE DE INSCRIERE 

 

Proiectul Erasmus KA2 parteneriat strategic 

Promotion Of Identity, Euopean Culture and 

Tradition 

Nr. Ref. 2018-1-IT02-KA229-047925_3 

Subsemnatul/a …………………………………………………………………………………, vă 

rog să-mi aprobaţi înscrierea la selecţia pentru constituirea echipei de proiect Erasmus + 

,PRomotion Of Identity, Euopean Culture andTradition Nr. Ref. 2018-1-IT02-KA229-047925_3 

Menţionez că îndeplinesc condiţiile de înscriere în cadrul Proiectului coordonat de Colegiul 

Naţional „Mihai Eminescu”, Petroșani fiind ………………………………… la Colegiul 

Naţional „Mihai Eminescu”, la Petroșani specialitatea ……………………………………….  

Datele mele de contact sunt :telefon ……………………………………………………, mail 

……………………………………  

Subsemnatul/a , …………………………………………………………………………………, 

declarcă informaţiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu. 

 
 
 
 
 

Data           Semnătura 

 

 

 

 

 

 

 

Domnului Director al Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”, Petroșani 
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16. ANEXA 3 

 

DECLARATIE DE ACCEPTARE A MODALITATII DE SELECTIE Pentru 

Proiectul Erasmus KA2 parteneriat strategic 

Promotion Of Identity, Euopean Culture and 

Tradition 

Nr. Ref. 2018-1-IT02-KA229-047925_3 

 

 

Subsemnatul/a ……………………………………………………………………… 

……………, în calitate de ………………………………………. la Colegiul Naţional „Mihai 

Eminescu”, specialitatea ……………………………………………………………….., declar că 

sunt de acord cu modalitatea de selecţie pentru constituirea echipei de proiect în cadrul 

Proiectului coordonat de Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Petroșani, Erasmus + , 

PRomotion Of Identity, Euopean Culture andTradition, Nr. Ref. 2018-1-IT02-KA229-047925_3. 

Declarcă am luat la cunoştinţă de prevederile legale în vigoare europene şi din România 

şi informaţiile prevăzute în Ghidul programului Erasmus +, versiunea valabilă pentru 2018, 

Apelul Naţional la propuneri de proiecte Erasmus + 2018 disponibil pe www.erasmusplus.ro şi 

de obligaţia pe care o am de a respecta contractual încheiat între mine şi Colegiul Naţional 

„Mihai Eminescu”, Petroșani (ca parte integrantă a contractului dintre Agenţia Naţională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale ( ANPCDEFP) şi Colegiul 

Naţional „Mihai Eminescu” ) şi sunt de acord cu toate acestea.  

Subsemnatul/a , …………………………………………………………………… 

……………, îmi asum responsabilitatea pentru informaţiile furnizate în dosarul de candidatură.  

 

 

 

 

Data           Semnătura 
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17. ANEXA 4 

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE SI COFINANTARE In cadrul 

Proiectului Erasmus KA2 parteneriat strategic 

Promotion Of Identity, Euopean Culture and 

Tradition 

Nr. Ref. 2018-1-IT02-KA229-047925_3 

Subsemnatul/a ………………………………………………………………………………………, în calitate de 
................................................... la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” , specialitatea 
……………………………………………………………….., declarcă, încazul în care voi face parte din echipa de proiect 
încadrul Proiectului coordonat de Colegiul Naţional „Mihai Eminecu” din Petroșani , Erasmus + , 

PRomotion Of Identity, Euopean Culture andTradition, Nr. Ref. 2018-1-IT02-KA229-

047925_3., voi participa la toate activităţile organizate în cadrul proiectului, conform responsabilităţilor 
care îmi vor fi atribuite de către echipa de gestiune a proiectului.  

De asemenea, voi prezenta disponibilitate pentru eventuale supliniri ale colegilor mei implicaţi 
în mobilităţile acestui proiect , în afara propriilor mele ore de curs. 

Menţionez de asemenea că am luat la cunoştinţă faptul că ,în conformitate cu contractul pe care 
îl voi semna cu Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Petroșani, voi primi înainte amobilităţii la care voi 
participa un avans de 80% din grantul total acordat pentru efectuarea mobilităţii. Soldul de 20% îmi va fi 
rambursat după încheierea proiectului, cu condiţia îndeplinirii planului de diseminare şi valorizare a 
rezultatelor.  

 
 
 
 
Data          Semnătura 
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