
                                                                                           

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

pentru selecția echipei de elevi 

în cadrul proiectului Erasmus+, Acțiunea–cheie 2, Proiecte de schimb interșcolar  

TRANSMITTING OUR CULTURAL HERITAGE TO NEW GENERATIONS 

 

I.  Introducere 

Proiectul Transmitting Our Cultural Heritage to New Generations, de tip Erasmus+, 

Acțiunea–cheie 2, Proiecte de schimb interșcolar, cu nr. 019-1-TR01-KA229-073855_3, a fost 

aprobat în runda 2019 și se derulează în perioada 2019-2021.  

Scopul proiectului este de a investiga patrimoniul cultural al fiecărei țări, cu oportunități 

de învățare pe tot parcursul vieții pentru elevi, personal și comunitățile mai largi din regiunile 

participante, în vederea integrării, incluziunii, coeziunii și participării tuturor partenerilor prin 

intermediul dialogului intercultural eficient, favorizând coerența și înțelegerea reciprocă. 

 

II. Dispoziții generale: 

Art.1  Prezenta metodologie este elaborată de Liceul de Arte “Bălașa Doamna” Târgoviște, în 

conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. 

Art.2  Scopul acestei metodologii este de a organiza selecția echipei de elevi a parteneriatului 

strategic cu titlul Transmitting Our Cultural Heritage to New Generations, nr.de referință 019-

1-TR01-KA229-073855_3. 

Art.3  Prezenta procedură se adresează elevilor claselor IX-XII, din Liceul de Arte “Bălașa 

Doamna” Târgoviște, care doresc să se înscrie la concursul pentru selecția membrilor echipei 

proiectului de schimb interșcolar, cu titlul Transmitting Our Cultural Heritage to New 

Generations, ce se va derula în perioada 1.09.2019-31.08.2021.  

Art.4   Selecția membrilor echipei de elevi a proiectului se va realiza prin concurs, pe baza 

prezentei metodologii elaborate și aprobate de către echipa de management. 

III. Documente de referință: 

1. Legea Educației Naționale – Legea nr.1/2011; 

2. Apelul național la propuneri de proiecte 2019; 

3. Apelul european 2019 pentru propuneri de proiecte în Programul Erasmus+; 

4. Ghidul candidatului; 

5. Ghidul Programului Erasmus+ 2019; 

6. Contractul de finanțare în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 2, proiecte de 

schimb interșcolar, a proiectului Transmitting Our Cultural Heritage to New Generations, 

partea a II-a – condiții generale. 

7. Formularul de candidatură. 

 

IV.  Organizarea și desfășurarea procesului de selecție 

Art.5  Etapele selecției sunt: 

1. Anunțul de selecție, diseminarea proiectului şi a informaţiilor cu privire la procesul de 

selecţie (pe site-ul liceului; la avizierul liceului); 



2. Înscrierea candidaților, prin depunerea dosarului personal; 

3. Organizarea concursului, conform calendarului de selecție: 

16-25 septembrie 2019: Perioada de depunere a dosarelor (dosarele se pot depune 

până la data de 25 septembrie, ora 12.00); 

26-27 septembrie 2019: Interviul de selecție în limba engleză și realizarea 

expoziției cu posterele candidaților; 

30 septembrie 2019: Afișarea rezultatelor (pe site; la avizierul liceului). 

 

Art.6   Candidații vor susține un interviu, în limba engleză, care va include întrebări privitoare 

la motivația pe care o au pentru a participa la concursul de selecție, la calitățile, abilitățile pe 

care le au și care îi recomandă pentru a fi acceptați în echipa de proiect. În aceeași zi, candidații 

vor aduce un poster, realizat anterior, prin intermediul căruia să fie ilustrate aspecte culturale 

sau istorice ale uneia dintre țările partenere din proiect: Turcia, Slovacia, Italia, Portugalia, 

Letonia. După ce vor fi evaluate, posterele vor fi expuse în școală, în cadrul unei expoziții.  

 

Art.7   Comisia de selecție este numită de echipa de management a proiectului și este alcătuită 

din: 

1. coordonatorul proiectului; 

2. responsabilul cu monitorizarea și evaluarea în proiect; 

3. un membru al echipei de management a proiectului. 

 

Art.8  Principalele atribuții ale comisiei de selecție sunt:  

Evaluarea candidaturilor; 

Centralizarea rezultatelor evaluării;  

Afișarea rezultatelor selecției;  

Realizarea raportului activității de selecție.  

 

Art.9   La acest concurs nu se admit contestații. Hotărârea membrilor comisiei de selecție și 

punctajul final sunt definitive.  

 

Art.10  Persoanele implicate în evaluarea candidaturilor la procesul de selecție (cele din 

comisia de selecție, precum și cele din comisia de contestații) vor respecta următoarele reguli:  

Exercitarea atribuțiilor cu onestitate, corectitudine și responsabilitate;  

Evaluarea obiectivă şi nediscriminatorie a dosarelor candidaților, în  conformitate cu criteriile 

de selecție stabilite; 

Transparența procesului de selecție; 

Păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal al participanților;  

Respectarea procedurilor și termenelor stabilite.  

 

Art.11    Dosarul candidaților va conține: 

1. Cerere de înscriere la selecție (Anexa 1) 

2. Declarație pe proprie răspundere (Anexa 2) 

3. Acord parental (Anexa 3) 

4. Recomandare de la profesorul-diriginte (Anexa 4) 

5. Scrisoare de intenție, datată și semnată de către candidat, în care acesta va 

explica motivația participării la proiect, își va prezenta calitățile și abilitățile 

necesare selectării sale în echipa de proiect (Anexa 5)  

6. Copie act identitate 

 

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și vor fi depuse, în ordinea 

precizată mai sus, într-un dosar cu șină, fiecare pagină fiind numerotată. Documentele nu 

vor fi puse în folii protectoare.  

Absența unuia sau a mai multor documente necesare duce la respingerea dosarului 

de candidatură.  

 

Art.12    La aceste documente, se va adăuga, după selecție, adeverință de la medicul de familie, 

în care să se precizeze că elevul nu suferă de boli cronice și că este apt pentru deplasarea în 

străinătate.  

 



Art.13   Dosarele de candidatură vor fi predate dirigintelui clasei din care face parte elevul care 

candidează. Diriginții vor preda dosarele responsabilului cu monitorizarea-evaluarea din echipa 

de management a proiectului, prof. Antonescu Carmen (telefon: 0770367370), pe baza unui 

proces-verbal de predare-primire și vor primi număr de înregistrare.  

 

Art.14  Dosarele de candidatură vor fi depuse numai în perioada stabilită prin prezenta 

procedură, adică 16-25 septembrie 2019. După încheierea perioadei de depunere a dosarelor, 

niciun candidat nu se mai poate înscrie pentru a participa la concursul de selecție.  

 

Art.15   Interviul în limba engleză va avea loc în datele 26 și 27 septembrie, în laboratorul de 

informatică și va avea durata de 5-10 minute, pentru fiecare candidat. Ordinea în care vor intra 

candidații va fi decisă prin tragere la sorți.  

 

Art.16   În urma concursului de selecție pentru echipa de elevi a proiectului, vor fi admiși 20 

elevi, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, iar rezultatele vor fi afișate pe site-ul 

liceului și la avizierul școlii, în data de 30 septembrie. Aceste rezultate nu pot fi contestate, 

hotărârea comisiei de evaluare fiind definitivă. 

 

 

V.   Criterii de selecție 

 

A. Condiții de eligibilitate: 

1. Participanții la selecție trebuie să fie elevi în clasele IX-XI, ai Liceului de Arte 

”Bălașa Doamna” Târgoviște; 

2. Elevii trebuie să aibă acordul părinților pentru a participa la mobilitățile din altă 

țară; 

3. Familia elevilor trebuie să poată găzdui, timp de minimum 5 zile, un elev/o elevă 

din țara parteneră, atunci când au loc deplasările transnaționale cu elevi; 

4. Dosarele de candidatură trebuie să fie corect și complet întocmite. 

 

Notă!  

Pentru ca elevii să se poată înscrie la concursul de selecție, trebuie îndeplinite toate cele 4 

condiții de eligibilitate.  
 

B. Condiții de selecție: 

1. Respectarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură; 

2. Rezultate bune obținute la învățătură și disciplină în anul școlar anterior: media generală 

peste 8,00 și media 10 la purtare; 

3. Cunoştinţe şi competențe de comunicare în limba engleză; 

4. Disponibilitate temporală (disponibilitatea de lucru în afara orelor de curs, în weekend 

sau, după situație, chiar în vacanță); 

5. Dorinţă de implicare şi asumarea responsabilităţii; 

6. Abilități de exprimare în mod creativ; 

7. Disponibilitate de lucru în echipă, seriozitate; 

8. Interes pentru studiu şi documentare; 

9. Spirit de iniţiativă; 

10. Toleranţă, rezistenţă la stres, capacitate de adaptare; 

11. Respectarea termenelor de lucru și de predare a unor materiale; 

12. Curiozitate intelectuală. 

 

 

 

C. Acordarea punctajului: 

1. Motivația participării la activitățile proiectului, rezultată din scrisoarea de intenție 

(originalitate, claritate, corectitudinea argumentării ideilor) –  20 puncte  

2. Proiectul despre una dintre țările partenere în proiect (creativitate, originalitate) – 30 

puncte 



3. Interviul în limba engleză (corectitudinea exprimării, fluență, acuratețe, spontaneitate) –  

50 puncte  

 

Total – 100 puncte 

 

VI. Dispoziții finale 

 

Art.17  În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării, comisia de selecție va întocmi 

un raport privind selecția beneficiarilor. Raportul trebuie să cuprindă: 

1. data și locul sesiunii de evaluare; 

2. componența comisiei; 

3. analiza dosarelor; 

4. rezultatele finale ale evaluării. 

 

Art.18  Dosarele de participare la selecție, însoțite de toate documentele comisiei de evaluare, 

semnate de toți membrii, raportul comisiei, însoțit de listele finale, fac parte din documentația 

proiectului. Ele vor fi gestionate conform deciziei echipei de management și arhivate conform 

prevederilor legale.  

 

VI.   Fondurile din proiect 

 

Art.19   Elevii care participă la procesul de selecţie şi se califică, vor face parte din echipa de 

lucru a proiectului și vor participa, fie în cursul anului școlar 2019-2020, fie în cursul anului 

2020-2021, la o deplasare transnațională, cu durata de 5 zile, în una din țările partenere în 

proiect.  

 

Art.20   Elevii care vor fi selectați în echipa de proiect, vor avea nevoie de adeverinţă medicală 

de la medicul școlii/medicul de familie, semnată şi ștampilată de către acesta, care să ateste că 

aceștia nu suferă de boli cronice și că sunt apți din punct de vedere medical pentru o astfel de 

deplasare. 

 

Art.21  Bugetul proiectului pentru schimburile de elevi acoperă costurile de transport și 

subzistenţă (cazare, masă, activităţi locale etc.) în procent de 100%.  

 

 

 

Important!  

 

În cazul în care s-a realizat plata cheltuielilor de călătorie, iar elevul renunță la mobilitate 

(indiferent de motiv, cu excepția situațiilor grave de sănătate), conform regulamentului 

financiar Erasmus +, acesta va rambursa integral contravaloarea cheltuielilor efectuate. 

 

 

 

 

 

Director,        Coordonator, 

Pr. Prof. Marian Dobrescu      Prof. Mihaela Corina Nicolae 

 

 

 

 




