
1 
 

MINISTERUL  EDUCAŢIEI  NATIONALE 

COLEGIUL  DE  ARTĂ  “CARMEN SYLVA”  

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

Ploieşti, str. Bobâlna nr.44  

tel/fax: 0244-525786  

e-mail: licartph@yahoo.com 
 

 

Proiect de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul 

programului ERASMUS+ cu titlul ”Developing English through ARt-oriented activities” (D.E.A.R.) 

EC Project Number: 2015-1-RO01-KA219-015106, National Project Number: 08020620 

 
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 în domeniul școlar în cadrul programului 

ERASMUS+, cu titlul „Developing English through ARt-oriented activities” (EC Project Number: 

2015-1-RO01-KA219-015106, National Project Number: 08020620) care va fi derulat de Colegiul 

de Artă “Carmen Sylva”, Ploiești, în calitate de coordonator, în perioada 1 septembrie 2015 – 31 

august 2017 în parteneriat cu școli din Cipru, Croația, Marea Britanie, Portugalia, România, 

Slovenia, Spania, Turcia. 

 

Art. 2. Prezenta procedură se adresează profesorilor încadrați la Colegiul de Artă “Carmen Sylva”, 

Ploiești.  

 

Art. 3. Selecția membrilor din echipa de proiect se realizează în conformitate cu prevederile 

prezentei proceduri aprobate de Consiliul de Administrație al Colegiului de Artă “Carmen Sylva”, 

Ploiești. 

 

II. Documente de referinţă 

Ghidul programului ERASMUS + 2015 

Regulamentul de Ordine Interioară (24.10.2014) 

ROFUIP (2015) (Ordinul nr. 5.115/2014) 

Legea educaţiei naţionale (Nr.1/2011) 

Formular de candidatură KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices 

Strategic Partnerships for Schools Only 

 

III. Responsabilităţi: 

1. Directorul  

-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. Responsabilul cu aplicarea procedurii (responsabilul comisiei de evaluare) 

-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. Reprezentantul Comisiei CEAC 

-verifică dacă au fost îndeplinite integral cerinţele asigurării calităţii 

-gestionează şi arhivează documentele calităţii (procedura va fi prezentă în dosarul comisei CEAC; 

procedura şi alte formulare vor fi prezente în dosarul proiectului „Developing English through ARt-

oriented activities” (EC Project Number: 2015-1-RO01-KA219-015106, National Project Number: 

08020620) – D.E.A.R. 

 

4. Coordonatorul parteneriatului 

-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.    /     .    

 

5. 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 

„Developing English through ARt-oriented activities” (EC Project Number: 2015-1-RO01-KA219-

015106, National Project Number: 08020620) – D.E.A.R. prin programul ERASMUS +. 

 

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 „Developing English 

through ARt-oriented activities” (EC Project Number: 2015-1-RO01-KA219-015106, National 

Project Number: 08020620) – D.E.A.R. prin programul ERASMUS +. 

 

V. Reguli de aplicare a procedurii 

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

fi cunoscute de către toate cadrele didactice ale Colegiului de Artă “Carmen Sylva”, Ploiești.  

-lista de difuzare va fi semnată de către toate cadrele didactice (responsabili: profesor Adriana 

Brăileanu, profesor Tereza Sandu, profesor Gina Popescu). 

 

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 Colegiului de Artă “Carmen Sylva”, 

Ploiești. 

 

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



3 
 

Cerere de înscriere (ANEXA 1) 

Formular de candidatură (ANEXA 2) 

Declarația de acceptare a modalității de selecție (ANEXA 3) 

Angajamentul de participare (ANEXA 4) 

(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/institutor calificat, încadrat la Colegiul de Artă “Carmen Sylva”, Ploiești 

competențe în tematica proiectului 

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, 

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 elaborarea unei programe pentru un curs opțional și organizarea unor 

ateliere de lucru pe tematica proiectului 

expertiză în managementul proiectelor europene în cadrul Programului LLP 

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.). 

 

Evaluarea dosarelor va fi realizată de către comisia de evaluare numită prin decizia directorului,  

după semnarea contractului cu Agenţia Naţională, conform următoarei grile de punctaj: 

 

Criteriul Punctaj 

Curriculum Vitae – format european 0-40 

Anexa 1 – CERERE DE ÎNSCRIERE Document obligatoriu 2p 

Anexa 2 – FORMULAR DE CANDIDATURĂ 0-54 

Anexa 3 – DECLARAŢIA DE ACCEPTARE  MODALITĂŢII 

DE SELECŢIE  

Document obligatoriu 2p 

Anexa 4 – ANGAJAMENTUL DE PARTICIPARE Document obligatoriu 2p 

Total 100 puncte 

 
Notă :   Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care: 

1. nu depun una sau mai multe dintre formularele/anexele solicitate 

2. nu obţin cel puţin 65 puncte în total 

3. nu obţin cel puţin 40 puncte la anexa 2 şi cel puţin 25 puncte la evaluarea CV-ului. 

 

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

președinte: directorul Colegiul de Artă “Carmen Sylva”, Ploiești 

nouă membri: directorul adjunct al Colegiului de Artă “Carmen Sylva”, Ploiești, responsabilul cu 

activitatea educativă școlară și extrașcolară, coordonatorul parteneriatului/  

/responsabilul comisiei pentru proiecte și programe educative internaționale/propunătorul și autorul 

proiectului/profesor cu experiență în managementul proiectelor LLP, șase profesori/institutori cu 

una dintre specialitățile relevante pentru tematica proiectului 

(2) Unul dintre membrii 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 
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primirea dosarelor candidaților 

evaluarea dosarelor candidaților pe baza criteriilor de selecție stabilite 

stabilirea candidaților admiși 

anunțarea rezultatelor procesului de selecție. 

(4) Membrii comisiei de evaluare vor respecta următoarele reguli: 

responsabilitate și obiectivitate în evaluarea dosarelor candidaților în conformitate cu criteriile de 

selecție stabilite 

transparența procesului de selecție 

respectarea termenelor stabilite. 

 

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 sau secretarul-șef al unității de învățământ), acesta fiind persoană-

resursă pentru consilierea privind managementul financiar al proiectului. 

 

III. 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 „Developing English through ARt-oriented activities” (EC Project Number: 

2015-1-RO01-KA219-015106, National Project Number: 08020620) – D.E.A.R. 

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 

„Developing English through ARt-oriented activities” (EC Project Number: 2015-1-RO01-KA219-

015106, National Project Number: 08020620) – D.E.A.R. 

Art.12. După aplicarea procedurii de selecţie, candidaţii selectați vor primi sarcini de lucru în 

cadrul activităţilor proiectului „Developing English through ARt-oriented activities” (EC Project 

Number: 2015-1-RO01-KA219-015106, National Project Number: 08020620) – D.E.A.R., parte a 

programului ERASMUS + (KA2) 
 

 

 

ANEXE 

1. Anexa 1 – CERERE DE ÎNSCRIERE 

2. Anexa 2 – FORMULAR DE CANDIDATURĂ  

3. Anexa 3 – DECLARAŢIA DE ACCEPTARE A MODALITĂŢII DE SELECŢIE 

4. Anexa 4 – ANGAJAMENTUL DE PARTICIPARE 

5. Anexa 5 – Grila de acordare a punctajului în urma evaluării formularului de candidatură 

6. Anexa 6 - Grila de acordare a punctajului în urma evaluării CV-ului 

 
 

Elaborat  Semnătura:            

Profesor învățământ primar Daniela Hortensia Bogdan  

Profesor învățământ primar Iulia Ionescu   

Verificat Director adjunct, profesor Anca Florescu  

Responsabil CEAC, profesor învățământ primar Laura Irimescu  

Aprobat Director, profesor Rodica Rădulescu  


