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MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE   

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 

ŞCO ALA GI MN AZIALĂ „ M IHAI 

EMINES CU”  

Str. Ion Ţuculescu Nr. 3 cod 200438 

Localitatea CRAIOVA 

Tel / fax: 0251 439194   Tel.0351417055 ; 0351417054 
Email: scgimnmihaieminescu@yahoo.com 

               

Nr. 788/06.09.2017 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

pentru selecţia participanţilor în cadrul proiectului 

 

” ARTISTIC APPROACH TO BUSINESS EDUCATION, 

ENTREPRENEURSHIP AND CULTURE” 

nr. ref. 2017-1-BG01-KA219-036227_4 

 

aprobat pentru finanţare în cadrul rundei 2017 

 

1.   Introducere 

Proiectul ”ARTISTIC APPROACH TO BUSINESS EDUCATION, 

ENTREPRENEURSHIP AND CULTURE ” cu nr. ref. 2017-1-BG01-KA219-

036227_4 a fost aprobat pentru finanţare în cadrul rundei 2017. 

 

In  acest proiect, Scoala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu”, Craiova , judetul Dolj 

este partener in proiectul initiat de institutia coordonatoare First Private School 

Leonardo da Vinci, Bulgaria, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, 

fiind finanțat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Se va derula în perioada 

1.09.2017-31.08.2019. 

Beneficiar: Scoala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu”, Craiova , judetul Dolj 

Parteneri:  

Nr. 

crt. 

SCOALA TARA ORASUL DIRECTOR 

1.  First Private School 

Leonardo da Vinci 

Bulgaria Ruse Harizanova Svetlana 

2.  Osnovna skola Prelog Croatia Prelog Lesinger Nina 

3.  Szkola Podstawowa w 

Bolminie 

Poland Chęciny Jaworski Robert 

4.  Agrupamento de Escolas 

de Silves 

Portugal Silves Gomes João António 

Mourinho Vieira 

 

Obiectivul principal al proiectului este : dezvoltarea deprinderilor 

antreprenoriale  si de  educatie ecologica prin arta a elevilor 

 

mailto:scgimnmihaieminescu@yahoo.com
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Selecția: se vor selecta 4 elevii participanți la stagiu de formare în cadrul 

proiectului, 2 elevi cu statut de rezerve și  2 profesorii însoțitori. 

 

2.   Documente de referinţă: 
 Legea Educaţiei Naţionale – Legea nr. 1/ 2011; 

 Apelul naţional la propuneri de proiecte 2015; 

 APEL european 2015 pentru propuneri de proiecte în Programul Erasmus+; 

 Ghidul candidatului; 

 Regulamentul Parlamentului si Consiliului European nr. 1288/2013 şi 

Memorandumul 

 Guvernului Romaniei nr. 10951/2013; 

 Ghidul programului Erasmus+ valabil de la 1 ianuarie 2014, Apelul naţional la 

propuneri de proiecte 2014, cu referire la Programul ERASMUS+, proiecte de 

mobilitate. 

 Contractul de  finanţare în cadrul programului Erasmus+, Acţiunea cheie 2 

nr. proiectului ”ARTISTIC APPROACH TO BUSINESS EDUCATION, 

ENTREPRENEURSHIP AND CULTURE”nr. ref. 2017-1-BG01-KA219-

036227_4,  a părţii a II-a – condiţii generale; 

 Formularul de candidatură al proiectului; 

 Site www.erasmusplus.ro. 

 

 

3.   Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor: 

a.   Realizarea procedurii 
Se va realiza procedura cu 10 zile înainte de desfăşurarea selecţiei. 

În selecția grupului țintă de participanți se va promova o politică de 

informare și o metodologie  clară  care  va  asigura  participarea  fără  

discriminare,  respectând  principiul egalității de șanse, al transparenței și al 

evitării conflictului de interese. 

 

b.  Stabilirea criteriilor de selecţie 
Criterii de selecție pentru elevi: 

 Apartenenţa la grupul ţintă specificat în proiect: elevi din clasele VI - V I I I ; 

 În anul școlar 2016-2017 a obținut media anuală 10 la purtare , media anuală 

minim 9,00 la disciplina  Limba engleza, media anuală 10 la disciplina Educatie 

plastica; 

 Modul în care este motivată dorinţa de participare la mobilitate: obiective, 

modul de pregătire, impact, diseminare/valorizare a rezultatelor proiectului; 

 Competenţe  profesionale  :  cunoștințe practice de TIC; 

 Implicare in activitatile extracurriculare ale scolii care vizeaza cunostinte din 

domeniul ecologic; 

http://www.erasmusplus.ro/
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 Membru in  cercuri artistice/ ansambluri artistice,  organizate la nivel de 

scoala, la nivel de Palatul copiilor sau cluburi( pictura, cercuri  in care 

demonstreaza abilitati practice, lingvistice, teatrale,  estetice). 

 

Criterii de selecție pentru  profesorii însoțitori: 

 Să fie profesor în  Scoala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu”, Craiova , judetul 

Dolj; 

 Să    dețină    experiență    în    derularea    de    proiecte  europene   

(implementare,    evaluare, diseminare/valorizare ) ; 
 Să dețină competențe lingvistice de comunicare în limba engleză ;  

 Să dețină competențe de utilizare TIC, bune tehnici de folosire a platformelor 

si web design in limba engleza ;  

 Să aibă disponibilitate de lucru în echipă si abilitati de coordonare in diverse 

activitati extrascolare. 

 

c.   Publicarea anunţului cu privire la selecţie (probele de concurs, 

calendarul, conţinutul dosarului). 

Selecția elevilor: 

Probele de selecție și ponderea în rezultatul final: 

-    Evaluarea dosarului de candidatură         admis/respins 

 

Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților la stagiu 

-  18-22 septembrie 2017   Depunerea dosarului de candidatură 

-  25-29 septembrie 2017   Evaluarea dosarelor  

 -  9 octombrie 2017             Afișarea rezultatelor la avizier 

 

Dosarele vor fi înregistrate la secretariatul scolii și apoi se vor depune la 

coordonatorul de proiect. 

 

Condiții de înscriere la concursul de selecție: 

- Elevul să fie înscris în anul școlar 2017-2018 în clasele invatamantului gimnazial. 

- Elevul  a obținut media anuală 10 la purtare , media anuală minim 9,00 la disciplina  

Limba engleza, media anuală 10 la disciplina Educatie plastica in anul școlar 2016-

2017; 

 

Conținutul dosarului de candidatură 
-    Cerere de înscriere (model tip); 

-    Recomandarea dirigintelui(model tip); 

-    Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali (model tip); 

-    CV Europass; 

-    Pașaport lingvistic; 
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-    Copie după cartea de identitate; 

Selecția profesorilor însoțitori: 

Selecția va consta în evaluarea dosarelor de candidatură. Acestea se vor 

depune la secretariatul  Scoalii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu”, Craiova , judetul Dolj 

până în data de 22 septembrie 2017, ora 12 și vor conține: 

 

   - O scrisoare de intenție adresată directorului , semnată și datată, în original; 

    -Un CV Europass semnat și datat pe fiecare pagină,  în original; 

    -Documente justificative. 

 

d.  Stabilirea comisiei de selecţie / a comisiei de rezolvare a contestaţiilor 

Comisia de selecţie se va constitui prin decizie, fiind formată din 3 persoane: 

-   Preşedinte – responsabil proiecte europene/ profesor de engleza ; 

- 2 membri (dintre care unul va îndeplini şi atribuţii de secretar)  

 

e.   Atribuţiile comisiei de selecţie 

Comisia va avea următoarele sarcini: 

-   evaluarea dosarelor de candidatură; 

- comunicarea rezultatelor finale – anunţarea candidaţilor cu privire la 

rezultatul selecţiei; 

-   transmiterea rezultatelor selecţiei către echipa de gestiune a proiectului. 

 

f.   Activităţi specifice participanţilor în 

proiect: Participanţii vor desfăşura următoarele 

activităţi obligatorii:  

 Premobilitate: 

   Pregătirea  pedagogică  (coordonator  proiect) 

A. Teme: Informarea participanților privind programul Erasmus+ ; prezentarea 

proiectului  propus:  tema,  scopul,  obiectivele,  sursa  de  finanţare,  bugetul  

aprobat, destinaţia mobilităţii, rezultatele proiectului, valorizarea rezultatelor; 

prezentarea programului de stagiu, a detaliilor legate de cazare și transport 

local, bune practici de prevenire a riscurilor în formarea profesională la locul 

de muncă; 

Activități: sesiune de informare 

 

B. Teme: Tehnici de lucru în echipă, formarea și dezvoltarea 

echipei; Activități:  exerciții practice  

    

Pregătirea lingvistică (responsabil profesor de limba engleză- membru în 

proiect) Teme:  Înțelegerea textului scris, fluență și acuratețe în conversații, 

noțiuni fundamentale de gramatică, vocabular. 
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Activități: exerciții practice de citire, ascultare, vocabular și 

conversație. 

Durata: 16 ore 

    

        Pregătirea culturală (coordonator proiect) 

Teme : prezentarea aspectelor sociale , politice și economice ale tarilor 

participante contemporane 

Activități: sesiune de informare 

Durata: 16 ore 

 

 În timpul mobilităţii 

   participanții vor fi prezenți la programul de lucru ( 5 zile pe săptămână) ; 

 

 Postmobilitate: 

    Participanții  la stagiu vor realiza panoul cu aspecte relevante ale 

proiectului in limba engleza  ( Grup țintă: toți elevii școlii); 

 Participanții  la stagiu vor prezenta în ”Săptămâna Altfel”   aspecte din 

cadrul mobilitatii (Grup țintă: de elevi și profesori ai școlii); 

Se vor prezenta activitatile proiectului în Consiliul Profesoral  

 

g.   Desfăşurarea selecţiei 

Evaluarea dosarelor de candidatură ale elevilor și ale profesorilor 

însoțitori se va realiza după o grilă stabilită de comisia de selecţie. 

 

Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor 
Pentru probele concursului de selecție punctajele se stabilesc după cum urmează: 

-    Evaluarea dosarului de candidatură                          admis/respins 

 

Pentru profesori însoțitori: 

Comisia de selecție stabileşte punctajele maxime și parțiale pentru fiecare 

criteriu din dosarul de candidatură. 

 

h.   Comunicarea rezultatelor se va face la finalul activităţii de 

selecţie (prin afişare la avizierul instituţiei şi site şi prin comunicare directă. 
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4.   Anexe 

 

Prezenta procedură cuprinde următoarele anexe: model de anunţ, model 

de decizie, fişa selecţie expert pe termen lung, conţinutul portofoliului de 

candidatură. 

 

Nr.Crt. Denumire anexă Număr de pagini Durata păstrării 

1. Anexa 1 – Anunţ selecţie elevi 2 5 ani 

2. Anexa 2 – Anunţ selecţie 

profesori 

însoțitori 

1 5 ani 

3. Anexa 3 - Model de decizie 

comisie 

Selecţie 

2 5 ani 

4. Anexa 4 - Model cerere elev 1 5 ani 

5. Anexa 5 - Model recomandarea 

Dirigintelui 

1 5 ani 

6. Anexa 6 - Model acord părinte 1 5 ani 

7. Anexa 7 - Grilă de evaluare 

individuală a candidatului 

1 5 ani 
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Anexa 1 
 

ANUNȚ DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA STAGIUL DE FORMARE 

În selecția grupului țintă de participanți se va promova o politică de informare și o 

metodologie clară care va asigura participarea fără discriminare, respectând principiul 

egalității de șanse, al transparenței și al evitării conflictului de interese. 

 

 

Metode de selecție și pondere în rezultatul final 

-    Evaluarea dosarului de candidatură admis/respins 

 

Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților la stagiu 

-    18-22 septembrie 2018   Depunerea dosarului de candidatură 

-    25-29 septembrie 2018   Evaluarea dosarelor  

-    9 octombrie 2018           Afișarea rezultatelor la avizierul elevilor 

 

 

Dosarele vor fi înregistrate la coordonatorul proiectului. 

 

                 Condiții de înscriere la concursul de selecție: 

 Apartenenţa la grupul ţintă specificat în proiect: elevi din clasele V I - V I I I ; 

 În anul școlar 2016-2017 a obținut media anuală 10 la purtare , media anuală minim 9,00 

la disciplina  Limba engleza, media anuală 10 la disciplina Educatie plastica; 

 Modul în care este motivată dorinţa de participare la mobilitate: obiective, modul de 

pregătire, impact, diseminare/valorizare a rezultatelor proiectului; 

 Competenţe  profesionale  :  cunoștințe practice de TIC; 

 Implicare in activitatile extracurriculare ale scolii care vizeaza cunostinte din domeniul 

ecologic; 

 Membru in  cercuri artistice/ ansambluri artistice,  organizate la nivel de scoala, la nivel de 

Palatul copiilor sau cluburi( pictura, cercuri  in care demonstreaza abilitati practice, 

lingvistice, teatrale,  estetice). 

 

Conținutul dosarului de candidatură 
-    Cerere de înscriere ; 

-    Recomandarea dirigintelui; 

-    Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali; 

-    CV Europass semnat de titular; 

-    Copie după cartea de identitate; 
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Anexa 2 

 

ANUNT  

In vederea selectarii profesorilor însoțitori ca participanți in proiectul  

 ”ARTISTIC APPROACH TO BUSINESS EDUCATION, ENTREPRENEURSHIP 

AND CULTURE ” cu nr. ref. 2017-1-BG01-KA219-036227_4  

aprobat pentru finanţare în cadrul rundei 2017 

 

 

Selecţia profesorilor însoțitori va avea loc în perioada  18-22 septembrie 2018. 

 

Criterii de selecție: 

 

 Să fie profesor în  Scoala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu”, Craiova , judetul Dolj;  

(20 p) 

 Să    dețină    experiență    în    derularea    de    proiecte  europene    

(implementare,    evaluare, diseminare/valorizare ) ; (40 p) 

 Să dețină competențe lingvistice de comunicare în limba engleză ; (10 p) 

 Să dețină competențe de utilizare TIC, bune tehnici de folosire a platformelor 

 si web design in limba engleza ; (10 p) 

 Să aibă disponibilitate de lucru în echipă si abilitati de coordonare in diverse  

activitati extrascolare. (20 p) 
 

Selecția va consta în evaluarea dosarelor de candidatură. Acestea se vor 

depune la coordonatorul proiectului până în data de 22 septembrie 2018, ora 12 și vor 

conține: 

    Un CV Europass semnat și datat pe fiecare pagină,  în original; 

    Documente justificative. 
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Anexa 3                                    

                                                                             DECIZIE 

Nr.         / 

pentru numirea comisiei de selecție  în cadrul proiectului Erasmus+, Acţiunea cheie 2 nr. 

proiectului ”ARTISTIC APPROACH TO BUSINESS EDUCATION, ENTREPRENEURSHIP AND 

CULTURE” nr. ref. 2017-1-BG01-KA219-036227_4,  profesor Silvia Cartu, director al Scolii Gimnaziale 

,,Mihai Eminescu”, Craiova , judetul Dolj,  numit  prin  Decizia   ISJ  nr.  2495/21.12.2016,  în 

conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011  (art.254, alin.10)  şi ale OMECTS nr. 

3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul de învăţământ şi în temeiul: 

-  standardul  I  (managementul)  din  O.M.F.P.  nr.  946/2005  pentru  aprobarea  Codului controlului 

intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea 

sistemelor de control managerial. 

               Având în vedere: 

- Regulamentul UE nr. 1288/2013 al Parlamentului şi Consiliului European,  privind derularea 

programului Erasmus+ în perioada 2014-2020, Apelul General European la propuneri de proiecte 2016, 

Ghidul Programului  Erasmus+ 2016, cu referire la Programul Erasmus+, 

-  faptul  că  a  fost  aprobată  pentru  finanțare  candidatura  depusă  de  către  Scoala Gimnaziala 

,,Mihai Eminescu”, Craiova , judetul Dolj  în  calitate  de  partener  pentru  proiectul  ”ARTISTIC 

APPROACH TO BUSINESS EDUCATION, ENTREPRENEURSHIP AND CULTURE” nr. ref. 

2017-1-BG01-KA219-036227_4,, în cadrul Programului Erasmus+  

- în baza H.G. nr. 76/2005 privind organizarea și funcționarea ANPCDEFP, ca instituție în 

subordinea MEN, 

DECID: 

Art. 1. Se constituie comisia pentru selecția elevilor participanți la proiect și a profesorilor   însoțitori   

în   mobilitatea   din   cadrul   proiectului   ”ARTISTIC APPROACH TO BUSINESS EDUCATION, 

ENTREPRENEURSHIP AND CULTURE” nr. ref. 2017-1-BG01-KA219-036227_4,, sesiunea 2017  în 

următoarea componenţă: 

Nr. crt. Nume și prenume membru Funcție în cadrul comisiei 

1. GUSATU CARMEN Președinte comisie selectie elevi 

2 CIOI GEORGIANA Presedinte comisie profesori  

3. IONESCU MIHAELA Membru – comisie de selecție-elevi 

4. VOICAN VICTORIA Membru - comisie de selecție profesori 

5. MITRAN RALUCA Membru - comisie de selecție profesori 

6. CARTU SILVIA Membru - comisie de selecție elevi 

Art. 2. Comisia va elabora criteriile de selecție și va evalua dosarele depuse conform acestor  criterii. 

Art. 3. Comisia va publica criteriile de selecție pentru a putea fi studiate 

      Art.4. Compartimentul secretariat va comunica prezenta decizie membrilor comisiei sub 

semnătură de luare la cunoştinţă. Membrii comisiei vor duce la îndeplinire prezenta decizie 

conform legislaţiei în vigoare. 

Director, 

Prof. Silvia Cartu
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Anexa 4 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………............................ 

elev/ elevă în clasa ………… la Scoala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu” Craiova  , 

legitimat/ legitimata (daca este cazul) prin  CI seria ……… nr..........………..…, 

eliberată de …………………………., la data de …………………, vă rog să-mi 

aprobaţi înscrierea la  concursul de selecţie pentru proiectul Erasmus +  ”ARTISTIC 

APPROACH TO BUSINESS EDUCATION, ENTREPRENEURSHIP AND 

CULTURE” nr. ref. 2017-1-BG01-KA219-036227_4” . 

 

 

Data:                                                                                  Semnătură 

 

 

                

 

            Doamnei Director al  Scolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Craiova   
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Anexa 5 

RECOMANDAREA DIRIGINTELUI 
Numele şi prenumele elevei/elevului: 

Clasa: 

Media la purtare în anul şcolar 2017/2018: 

Media la Limba engleza din  anul şcolar 2017/2018: 

Media la Educatie plastica din  anul şcolar 2017/2018: 
Prezentaţi aspectele pe care le consideraţi importante despre această/acest elevă/elev, inclusiv o descriere 

a caracteristicilor şcolare şi personale. Comparativ cu alţi elevi ai clasei din care face parte, evaluaţi pe o scară 

de la 1 la 5 acest elev, în ceea ce priveşte: 

 1 

(insuficient) 

2 

(satisfăcător) 

3 

(bine) 

4 

(foarte bine) 

5 

(excepţional) 

Gândire creativă, originală      
Motivaţia de a participa la 

activităţile clasei 

 

 

     

 

 

 

Încredere în sine 

 

 

 

 

     
Capacitatea de a lucra în 

Echipă 

     

Rezultate obţinute în 

coordonarea activităţilor 

     

Relaţionarea cu ceilalţi 

colegi de clasă 

     

Implicare activă în 

proiectele şcolii 

     

Potenţial pentru dezvoltare 

Profesională 

     

Orice informaţie care poate diferenţia eleva/elevul de alţii  este binevenită. 
 

 
 
 

 

 

Nume şi prenume diriginte                                                                        Semnătura 

Data
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Anexa 6 

ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL 

 

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………....................................... 

CNP…….......................... CI……………… eliberată de.…………..…………….., la data de 

………………., adresa de domiciliu…………………..………..…………………………….. 

localitatea………………judeţul………………telefon………..…………e-mail........................ 

în calitate de părinte / tutore al elevului/ elevei............………………………………………….., 

clasa ………… CNP…………...................……..., CI (daca este cazul)………………..…, 

eliberată de …………………………., la data de …………………, adresa de 

domiciliu….………………localitatea………………….. judeţul……………………  

telefon…………………, adresă e-mail....................................... 

Declar următoarele: 

- sunt de acord cu participarea fiului meu /fiicei mele 

……………………..…………………................. la concursul de selecţie pentru proiectul Erasmus 

+ ”ARTISTIC APPROACH TO BUSINESS EDUCATION, 

ENTREPRENEURSHIP AND CULTURE” nr. ref. 2017-1-BG01-KA219-

036227_4”, 

-  îmi  asum  răspunderea  cu  privire  la  îndeplinirea,  de  către  fiul  meu  /  fiica  mea, 

.…………………………….........…………… a tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarilor prin 

proiect (participarea la toate activitățile de proiect, în cazul în care va fi selectat pentru 

participarea la stagiul de formare profesională în calitate de beneficiar). 

 

Data:                                                                                  Semnătură părinte:
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document does not represent an official position of the European Commission 
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Anexa 7 

Grilă de evaluare 

în selecția participanților în cadrul proiectului”ARTISTIC APPROACH TO BUSINESS 

EDUCATION, ENTREPRENEURSHIP AND CULTURE” nr. ref. 2017-1-

BG01-KA219-036227_4” 

CANDIDAT : 

Dosarul de candidatură:  

Documente Există în 

dosar 

Nu există 

în dosar 

Cerere de înscriere   

Recomandarea dirigintelui   

Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali   

CV Europass semnat de titular   

Pașaport lingvistic   

Copie după cartea de identitate   

Adeverinţă medicală   

 

 

Comisie de selectie 

Președinte: 

Membri evaluatori: 

 

 


