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Proiect finanțat prin programul Erasmus +al Comisiei Europene 

Acțiunea –cheie 2: KA229, proiect de parteneriat de schimb interșcolar 

Titlul proiectului : Demain tous solidaires/ De mâine vom fi toți solidari 

Durata proiectului : 24 de luni (1.09.2019- 31.08.2021) 

Număr de referință proiect :  2019-1-FR01-KA229-063111_4  

Beneficiar: Liceul Tehnologic Petre S. Aurelian  

Procedura de selecție a membrilor din echipa de proiect 

 

I. Dispoziții generale 
Art. 1. Prezenta procedură stabilește modalitatea de selecție a profesorilor participanți în echipa de 

implementare a proiectului de parteneriat strategic de schimb interșcolar în cadrul programului ERASMUS+, cu 

titlul  Demain tous solidaires/ De mâine vom fi toți solidari ,  nr. de referință 2019-1-FR01-KA229-063111_4   ,care va fi 

derulat Liceul TEHNOLOGIC Petre S. Aurelian, Slatina, în calitate de partener, în perioada 1 septembrie 2019 – 31 

august 2021 în parteneriat cu școli din Franța, Spania, Portugalia, Bulgaria. 

Art. 2. Prezenta procedură se adresează profesorilor încadrați la Liceul Tehnologic Petre S. 

Aurelian, Slatina. 

Art. 3. SCOPUL 

Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a cadrelor didactice sau didactic auxiliare 

pentru a face parte din echipa de lucru a proiectului Demain tous solidaires. Echipa de proiect 

va fi formată din :Coordonatorul de proiect, Responsabil cu monitorizarea și evaluarea, 

Responsabil cu relația cu factorii decizionali la nivel local, regional, responsabil cu diseminarea, 

responsabil financiar, responsabil cu comunicarea cu partenerii, responsabilul cu desfasurarea 

actiunilor de solidaritate/voluntariat. 

II. Documente de referinţă 

Ghidul programului ERASMUS + 2019 

Regulamentul de Ordine Interioară  

Legea educaţiei naţionale (Nr.1/2011) 

III. Responsabilităţi: 

1. Directorul- prof. Dumitra Mirela 

-monitorizează procesul de selecţie a grupului ţintă 

-numeşte prin decizie coordonatorul echipei de proiect la nivelul unității de învățământ 

-numeşte prin decizie echipa de proiect la nivelul unităţii de învăţământ 

-numeşte prin decizie comisia de evaluare a dosarelor candidaţilor. 

2. Responsabili cu aplicarea procedurii (responsabilul comisiei de evaluare)- dir. Adj. Prof. 

Urdeș Jenica (responsabilul comisiei de evaluare), dir. Adj. Prof. Matei Maria 

-monitorizează procesul de selecţie a grupului ţintă 

-elaborează un raport asupra rezultatelor candidaţilor 

-transmite directorului şi consiliului profesoral rezultatele obţinute şi modificările ce pot interveni 
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-stabileşte, alături de coordonatorul parteneriatului, atribuţii şi responsabilităţi pentru membrii echipei de 

proiect, conform planului de activităţi al proiectului. 

 

 

3.Coordonatorul parteneriatului- prof. Mirescu Mihaela 

-răspunde de planificarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului la nivel local și la nivel de 

parteneriat 

-monitorizează procesul de selecţie a grupului ţintă 

-asigură comunicarea între membrii echipei la nivel local și comunicarea la nivel de parteneriat 

-întocmește documentele solicitate de AN conform contractului nr. /  :  completează  în Instrumentul de 

mobilitate (Mobility Tool+) raportul intermediar privind implementarea  proiectului, precum și raportul final 

asupra implementării proiectului pe baza informațiilor primite de la organizațiile partenere și încarcă toate 

rezultatele proiectului în EPRP (Platforma de diseminare) până la termenul limită stabilit conform 

contractului nr. / . 

 

3. Membrii comisiei de evaluare 
-întocmesc documentele (chestionare/formular de candidatură/fișă de evaluare) ce urmează a fi completate de către cadrele 

didactice ale şcolii, care îşi doresc să participe la activitățile proiectului  Demain tous solidaires,  Număr de referință proiect :  

2019-1-FR01-KA229-063111_4,  prin programul  ERASMUS +.Unul dintre membrii comisiei de evaluare îndeplinește și rolul 

de secretar. 

IV.Resurse 
Membrii comisiei de evaluare întocmesc documentele ce urmează a fi completate de către cadrele didactice ale şcolii, care 

îşi doresc să participe la activitățile proiectului Demain tous solidaires,  Număr de referință proiect :  2019-1-FR01-KA229-

063111_4,  prin programul  ERASMUS +. 

V.Reguli de aplicare a procedurii 

-procedura şi criteriile de selecţie a grupului ţintă vor fi postate în cancelaria şcolii pentru a putea fi 

cunoscute de către toate cadrele didactice ale Liceului Tehnologic Petre S. Aurelian, Slatina. 

-lista de difuzare va fi semnată de către toate cadrele didactice . 

 

VI.Organizarea și desfășurarea procesului de selecție 

Art. 4. Selecția membrilor din echipa de proiect se realizează prin concurs de dosare. 
 

Art. 5. (1) În vederea selecției, vor fi parcurse următoarele etape: 

 diseminarea proiectului și a informațiilor referitoare la procesul de selecție; 

 depunerea dosarelor de către candidați; 

 evaluarea dosarelor candidaților; 

 anunțarea rezultatelor selecției; 

(2) Procesul de selecție se organizează în conformitate cu calendarul stabilit (Anexa 1) 

(3) Dosarele de candidatură vor fi depuse la secretariatul Liceului Tehnologic Petre S. Aurelian sau la dna 

director Urdeș Jenica. 

 

Art. 6. (1) Dosarul de candidatură va conține următoarele documente: 

 Cerere de înscriere (ANEXA 1) 

 Curriculum vitae în format european 

 Fișa cu criteriile de evaluare (ANEXA 2) 

 Chestionar în limba franceză (ANEXA 3) 

 Declarația de consimțământ (ANEXA 4) 

 Declarația de conformitate (ANEXA 5) 

 Scrisoare de intenție în limba română și în limba franceză 
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(2) Comisia de evaluare poate solicita candidaților și alte documente care să ateste încadrarea în criteriile 

de selecție. 

 

Art. 7. În selectarea membrilor echipei de proiect se vor lua în considerare următoarele criterii: 

 Profesor  calificat, încadrat la Liceul Tehnologic Petre S. Aurelian 

 Vechimea în Liceul Tehnologic Petre S. Aurelian 

 Implicarea în redactarea formularului de candidatură 

 Implicarea în proiecte Etwinning la nivelul școlii 
 implicarea activă în viața școlii în ultimii doi ani și disponibilitatea de a lucra suplimentar în scopul 

participării la activităţile locale ale parteneriatului (diseminare, evaluare, activități cu elevii, 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 franceză,  nivel A1 

 experiență în domeniul proiectelor europene: Comenius, Erasmus +, demonstrată cu 

documente 

 implicarea în acțiuni de voluntariat și varietatea/ impactul acestora în comunitate 

 vechimea în exercitarea de acțiuni de voluntariat 

  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.). 

Art. 8. (1) Componența comisiei de evaluare este următoarea: 

 președinte: directorul Liceului Tehnologic Petre S. Aurelian, Slatina 

 membri: coorodnatorul proiectului- prof. Mirescu Mihaela, responsabilul cu aplicarea procedurii: prof. Urdeș 

Jenica 

 

(2) Unul dintre membri evaluatori îndeplinește și funcția de secretar al comisiei de evaluare. 

(3) Atribuțiile comisiei de evaluare sunt: 

 informarea persoanelor interesate cu privire la procedura de selecție 

 primirea dosarelor candidaților 

 evaluarea dosarelor candidaților pe baza criteriilor de selecție stabilite 

 stabilirea candidaților admiși 

 anunțarea rezultatelor procesului de selecție. 

 

Art. 9. (1). Membrii comisiei de evaluare devin de drept membri în echipa de implementare a 

proiectului, cu condiția completării dosarului cu documentele menționate la articolul 6. 

(2) Din echipa de implementare a proiectului face parte și un reprezentant al personalului administrativ 

(contabilul-șef), acesta fiind persoană- resursă pentru consilierea privind managementul financiar al 

proiectului. 
 

VII.Dispoziții finale 

Art. 10. 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 Demain 

tous solidaires, Număr de referință proiect :  2019-1-FR01-KA229-063111_4  

Art. 11. Dosarele de candidatură ale participanților și documentele elaborate de comisia de evaluare pe parcursul 

procesului de selecție fac parte din documentația parteneriatului strategic  Demain tous solidaires, Număr de 

referință proiect :  2019-1-FR01-KA229-063111_4  
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Art.12. După aplicarea procedurii de selecţie, candidaţii selectați vor primi sarcini de lucru în cadrul activităţilor 

proiectului Demain tous solidaires, Număr de referință proiect :  2019-1-FR01-KA229-063111_4  
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 Calendarul procesului de selecţie 

Selecția se face conform calendarului următor: 
 

ETAPA TERMEN 

Diseminarea proiectului și a informațiilor 

referitoare la procesul de selecție 

01-06 septembrie 2019 

Depunerea dosarelor de către candidați si a 

fisei de autoevaluare (completată în format 

electronic si apoi printată) la secretariatul 
scolii 

09-13 septembrie 2019 

Evaluarea dosarelor candidaților și afișarea 

rezultatelor procesului de selecție 

16 septembrie 2019 

Depunerea contestațiilor 17 septembrie 2019 

Afișarea rezultatelor finale 18 septembrie 2019 
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ANEXA -   1 

                                                       CERERE DE ÎNSCRIERE 

PROIECT ERASMUS +, KA 229, PARTENERIAT STRATEGIC 

DEMAIN TOUS SOLIDAIRES/ DE MÂINE VOM FI TOȚI SOLIDARI 

                                  Proiect nr. 2019-1-FR01-KA229-063111_4  

 

                      

                   Subsemnat ul/.................................................................................,profesor titular  la Liceul Tehnologic Petre S. 

Aurelian, având specializarea.............................., vă  rog  să-mi  aprobaţi  înscrierea  la  selecţia  pentru  constituirea  

echipei  de  proiect  Erasmus  +, Ka229, cu titlul Demain tous solidaires,  nr. de referință  2019-1-FR01-KA229-063111_4 . 

            Menţionez că îndeplinesc condiţiile de înscriere în Proiectul Erasmus+, KA229, în care Liceul Tehnologic Petre S. 

Aurelian este partener .  

Datele mele de contact sunt : telefon ……………………………………………………, mail……………………………………………. 
                        Subsemnat  ul/a  ,…………………………….,    declar  că informaţiile furnizate în dosarul de candidatură sunt 
complete şi corecte în fiecare detaliu. 

 

 

 

 
 

Data Semnătura 

 

 

 

 

 

 
 

 
Doamnei Director al Liceului Tehnologic Petre S. Aurelian, Slatina 
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Anexa 2- CRITERII DE SELECȚIE ÎN ECHIPA DE PROIECT FIŞĂ DE AUTOEVALUARE 

 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de selecție Nr. maxim de 

puncte 

Nr. puncte 

obținut prin 

autoevaluare 

Nr. puncte 

acordat de 

comisia de 
evaluare 

Observații 

1. Profesor  
calificat, 
încadrat la 
Liceul 
tehnologic 
Petre S. 
Aurelian, 
Slatina 

5 puncte    

2. Vechimea în Liceul Tehnologic 
Petre S. Aurelian 

 

5 puncte    

3. Implicarea în redactarea 
formularului de candidatură 

 

5 puncte   Detalii despre 

formular 

4.  Implicarea în proiecte 
Etwinning la nivelul școlii (în 
ultimii 2 ani) 

 

10 puncte 
(câte 2 puncte 

pentru fiecare 

proiect) 

  Titlul 

proiectului, rolul 

dvs. în proiect 

5. implicarea activă în viața 

școlii în ultimii doi ani și 

disponibilitatea de a lucra 

suplimentar în scopul 

participării la activităţile 

locale ale parteneriatului 

(diseminare, evaluare, 

activități cu elevii, 

realizare produse finale 

etc.) 
 

10 puncte 
 

(câte 1 punct 

pentru fiecare 

activitate) 

  Documente 

justificative 

6. motivația de a participa la un 

asemenea proiect 

 

10 puncte 
(scrisoarea de 
intenție în limba 
română) 
10 puncte 

(scrisoarea de 

intenție în 

limba 

franceză) 
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7. competenţe 

lingvistice 

(competenţe 

de comunicare 

în limba 

franceză 
 

10 puncte 
4 puncte nivel 

începător 

7 puncte 

nivel mediu 

10 puncte 
nivel avansat 

  Aceste 

competențe reies 

dintr-un 

chestionar aplicat 

profesorilor 

8. experiență în 

domeniul 

proiectelor 

europene: 

Comenius, 

Erasmus +, 

demonstrată 

cu documente 
 

10 puncte 
(cate 2 
puncte 
pentru 
fiecare 

proiect) 

  Titlul proiectului, 

rolul dvs. În 

proiect 

9. 
 
 
 
 
 
 
 

implicarea în 

acțiuni de 

voluntariat și 

varietatea/ 

impactul 

acestora în 

comunitate 
 

10 puncte 

(câte 2 puncte 

pentru fiecare  

acțiune) 

  Vă rugăm să 

exemplificați! 

10. 
 
 
 
 
 

vechimea în 

exercitarea de 

acțiuni de 

voluntariat 

 

5 puncte  
(câte un 

punct pentru 
fiecare an de 

activitate) 

   

11. competenţe în 

comunicare, 

gestionarea 

situaţiilor 

conflictuale, 

negociere, 

muncă în 

echipă 

5 puncte    

12. competențe 

organizatorice și 

manageriale 

 

5 puncte    

13. competenţe digitale 

(calculator, internet, 

realizare materiale 

PPT,PDF, Word, Excel) 

realizare site-uri etc.). 

 

5 puncte 
(câte 1 punct 

pentru fiecare 
competență 

   

 TOTAL 105 
PUNCTE 
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NUME ŞI PRENUME:    

 

ÎN CAZUL ÎN CARE VEȚI FI SELECTAT PENTRU A FACE PARTE DIN ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI, 

DORIȚI SĂ BENEFICIAŢI DE O MOBILITATE? BIFAȚI RĂSPUNSUL CORESPUNZĂTOR: DA/ NU 

 

Notă: 
1) Pentru o eficientizare a evaluării, vă rugăm să completaţi direct în tabel, la rubrica de observaţii. 

2) Sunteți de acord să aduceți documente justificative dacă vi se solicită. 
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Annexe  3 -Questionnaire pour professeurs  projet ERASMUS 

Demain tous solidaires 

Nom : 

Prénom :        

Lieu : 

Date : 

Merci de répondre aux quelques questions suivantes : 

Les actions solidaires sur votre territoire 

a) Pour vous, qu’est-ce qu’une action solidaire ? Donnez des exemples. 

 

 

 

b) Citez les associations que vous connaissez qui mènent des actions solidaires. (Vous avez le droit de dire : je n’en 

connais pas). Lesquelles ont une antenne dans votre ville ? 

 

 

 

 

c) Pensez-vous pouvoir être acteur d’actions solidaires ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

d) Pour vous, qu’apportent les actions solidaires aux acteurs, mais aussi aux bénéficiaires ? (Vous pouvez dire : je ne 

sais pas) 

 

 

 

 

e) Connaissez-vous d’autres structures (autres que des associations) menant des actions solidaires ? Si oui, lesquelles ? 

Quelles actions ? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1
1  

Anexa 4 

 

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Erasmus 

Titlul proiectului: DEMAIN TOUS SOLIDAIRES 

 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 

 

 

Subsemnatul/a ………………………………………………………………., domiciliat/ă în localitatea 

…………….………............................……..…, judeţul ….…………………, Strada 

………………………………..………., Nr. …….., posesor al CI seria…..……, 

numărul………………………, eliberată de …………………………………………..., la data de 

………………….., CNP ………………….......…......…..., îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi 

prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către MENCS, conform prevederilor  Legii nr. 677/2001 

pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Parteneriatului strategic Erasmus+ DEMAIN 

TOUS SOLIDAIRES. 

De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor  fotografiilor în care 

figurez și care au fost realizate în cadrul parteneriatului strategic DEMAIN TOUS SOLIDAIRES. 

 

 

Data:                                                                                            Semnătura:       

 

 

 

 

 

 

 

 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in 

Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de Implementare a Proiectelor 

Erasmus+),  în scopul implementării activităţilor specifice proiectului DEMAIN TOUS SOLIDAIRES. Vă 

puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, 

printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la MENCS-UIPFFS. 
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Anexa 5  

Declaraţie de conformitate 

 

Subsemnatul/a  , membru în echipa de implementare a proiectului Erasmus+ , nr. 2019-1-FR01-KA229-063111_4 , DEMAIN 

TOUS SOLIDAIRES , 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 nu este contestabilă; 

Am luat la cunoştinţă că este posibil ca fondurile aferente proiectului să nu acopere toate cheltuielile şi fiecare 

dintre noi vom suporta o parte din cheltuieli ca şi contribuţie personală; 

Am luat la cunoştinţă faptul că va trebui sa contribui cu 20% din suma totală destinată participării mele sub forma 

de împrumut, sumă ce îmi va fi restituită după primirea decontului de către echipa de proiect; 

Sunt de acord cu fotografierea şi filmarea mea în timpul activităţilor, iar materialele foto şi video rezultate în 

urma participării mele la proiect să fie utilizate în scopul diseminării rezultatelor; 

Sunt de acord să nu desfăşor activităţile din cadrul proiectului în timpul orelor de program din norma de bază, 

excepţie făcând activităţile care se pliază exact pe programa de învăţământ în vigoare şi planificările elaborate; 

Sunt disponibil(ă) să particip la toate activităţile proiectului şi mă oblig să particip activ la aceste activităţi; 

Prin acţiunile mele, indiferent dacă voi fi sau nu voi fi selectat(ă) să particip la mobilităţile proiectului, nu voi 

aduce prejudicii, injurii sau defăimări programului și coordonatorului proiectului ERASMUS+ DEMAIN TOUS 

SOLIDAIRES 

Data:   

Semnătură     
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Anexa 6 

 PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A DOSARELOR 

Încheiat astazi, ............................. , după verificarea dosarelor de candidatură depuse de cadrele didactice din Liceul 

Tehnologic Petre S. Aurelian, Slatina,  care doresc să participe la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului Erasmus+ nr. 

2019-1-FR01-KA229-063111_4 , DEMAIN TOUS SOLIDAIRES, finanțat de Comisia Europeană. 

Menţionăm că au fost înregistrate  dosare ale candidaţilor pentru activitățile  din acest 

proiect (         cadre didactice) 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 candidatului Eligibilitate Observajii in cazul 
respingerii 

1. Se vor trece candidaţii în 

ordine alfabetică 

Se va trece, după caz, DA/NU Lista de documente lipsă sau 

incorect completate 

2.    

    

    

 

Coordonator proiect Erasmus+: Prof.Mirescu Mihaela         semnatura  
Preşedinte Comisie selecţie: Director, Prof. Dumitra Mirela semnatura    
Evaluator 1:   Dir. Adj. Urdeș Jenica 
Evaluator 2:   Dir. Adj. Matei Maria  

semnatura  

semnatura     
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ANEXA 7 
 

 

 

PROCES-VERBAL 

SELECŢIE PARTICIPANŢI 

– centralizator rezultate finale – 

 
 

Încheiat astazi, ............................. , cu ocazia selecţiei cadrelor didactice din Liceul Tehnologic Petre S. Aurelian, Slatina, 

care doresc să participe la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului Erasmus+ ,DEMAIN TOUS SOLIDAIRES, cu nr. 2019-1-

FR01-KA229-063111_4 . 

 

Au fost evaluaţi un număr de......... cadre didactice/pedagogi şcolari. Punctajele obţinute de 

candidaţi sunt prezentate în tabelul următor: 

 

Nr. crt. Nume şi prenume 

candidat 

cadru didactic 

Specializarea Punctaj Rezultat 

1. Se vor trece candidaţii în 

ordine alfabetică 

  Admis/Rezervă/Respins 

2.     

3.     

 

 

 

 

Coordonator proiect Erasmus+: Prof. Mirescu Mihaela                  semnatura  

Preşedinte Comisie selecţie: Director, Prof. Dumitra Mirela         semnatura    
Evaluator 1:   Dir. Adj. Urdeș Jenica  
Evaluator 2:   Dir. Adj. Matei Maria  

semnatura  
semnatura     
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