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NR 85.390/16.02.2022 

   Proiect de parteneriat strategic în domeniul şcolar în cadrul programului ERASMUS+ cu titlul  

”DON T BE MEAN BEHIND THE SCREEN”, EC Project Number: 2020-1-EE01-

KA229-077914_2 

 

Procedura de selecţie a elevilor participanţi la mobilităţile desfăşurate în 

cadrul proiectului de parteneriat strategic în domeniul şcolar - ERASMUS+ 

”DON T BE MEAN BEHIND THE SCREEN” 

 

 

I. Dispoziţii generale 

 

Art. 1. Prezenta procedură stabileşte modalitatea de selecţie a elevilor participanţi la mobilităţile 

desfăşurate în cadrul proiectului de parteneriat strategic în domeniul şcolar - ERASMUS+, cu 

titlul ”DON T BE MEAN BEHIND THE SCREEN”, EC Project Number: 2020-1-EE01-

KA229-077914_2 

 

Art. 2. Prezenta procedură se adresează elevilor înscrişi la PALATUL COPIILOR CRAIOVA pe 

perioada desfășurării proiectului 

 

Art. 3. Selecţia elevilor participanţi la mobilităţile desfăşurate în cadrul proiectului se realizează în 

conformitate cu prevederile prezentei proceduri aprobate de Consiliul de Administraţie al 

PALATULUI COPIILOR CRAIOVA 

 

II. Documente de referinţă 

 

Ghidul programului ERASMUS + 

Regulamentul de Ordine Interioară al 

Palatului Copiilor Craiova 

ROFUIP UNITĂȚI ACTIVITATE 

EXTRAȘCOLARĂ 
Legea Educaţiei Naţionale (Nr.1/2011) cu modificările și completările ulterioare  

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 comisia de evaluare a dosarelor candidaţilor. 
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  2. Responsabilul cu aplicarea procedurii (comisia CEAC) 

-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 

-stabileşte, alături de coordonatorul fiecărui proiect, atribuţii şi responsabilităţi pentru elevii 

participanţi la mobilităţile desfăşurate în cadrul proiectului, 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 proiectelor de parteneriat strategic 

în domeniul şcolar în cadrul programului ERASMUS+ ”DON T BE MEAN BEHIND THE 

SCREEN”, EC Project Number: 2020-1-EE01-KA229-077914_2 

 

4. Coordonatorul proiectului 

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

nivel de parteneriat 

-monitorizează procesul de selecţie a grupului ţintă 

-asigură comunicarea între cadrele didactice participante la mobilităţile desfăşurate în cadrul 

proiectului, elevii participanţi, reprezentanţii legali ai acestora şi membrii echipei la nivel local şi 

comunicarea la nivel de parteneriat 

 

5. Membrii comisiei de evaluare 

-întocmesc documentele necesare pentru elevii PCC care îşi doresc să participe la mobilităţile 

proiectului de parteneriat strategic în domeniul şcolar în cadrul programului ERASMUS+ 

”DON`T BE MEAN BEHIND THE SCREEN”, EC Project Number: 2020-1-EE01-KA229-

077914_2 

- realizează evaluarea candidaturilor depuse  

 

III. Reguli de aplicare a procedurii 

-procedura şi criteriile de selecţie a grupului ţintă vor fi postate la avizierul şcolii şi pe site pentru 

a putea fi vizibile pentru toţi elevii şi reprezentanţii legali ai acestora de la PALATUL COPIILOR 

CRAIOVA 

 
IV. Organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie 

Art. 4. Selecţia elevilor participanţi la mobilităţile proiectului de parteneriat strategic în 

domeniul şcolar în cadrul programului ERASMUS+  

”DON T BE MEAN BEHIND THE SCREEN”, EC Project Number: 2020-1-EE01-KA229-

077914_2 

 

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

• diseminarea proiectului şi a informaţiilor referitoare la procesul de selecţie 

• depunerea dosarelor de către candidaţi 
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  • evaluarea dosarelor candidaţilor 

• anunţarea rezultatelor selecţiei 

(2) Procesul de selecţie se organizează în conformitate cu calendarul stabilit anexat prezentei 

proceduri  

(3) Dosarele de candidatură vor fi înregistrate la secretariatul PALATULUI COPIILOR 

CRAIOVA 

 

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

• Cerere de înscriere (ANEXA 1) 

• Dosar documente care să ateste implicarea elevilor în activităţi extraşcolare, precum competenţele 

lingvistice necesare 

(2) Comisia de evaluare poate solicita candidaţilor şi alte documente care să ateste 

încadrarea în criteriile de selecţie. 

 

Art. 7. În selectarea elevilor participanţi la mobilităţi se vor lua în considerare următoarele criterii: 

▪ Elev înscris la PALATUL COPIILOR CRAIOVA 

▪ competenţe în tematica activităţilor mobilităţii 

▪ încadrare în nivelul de vârstă impus pentru participarea la mobilitate 

▪ competenţe lingvistice necesare 

▪ motivaţia de a participa la activităţile din cadrul mobilităţilor proiectului 

▪ competenţe privind elaborarea unor materiale şi organizarea unor ateliere de lucru pe tematica 

mobilităţilor 

▪ muncă în echipă 

▪ competenţe digitale (calculator, internet, realizare materiale PPT, etc.) 

▪ competenţe de comunicare specifice activităţilor din cadrul mobilităţilor 

 

Evaluarea dosarelor şi a testului de competenţe lingvistice va fi realizată de către comisia de 

evaluare numită prin decizia directorului, conform următoarei grile de punctaj: 

 
Criteriul Punctaj 

Anexa 1 – CERERE DE ÎNSCRIERE Document obligatoriu  

Documente activităţi extraşcolare  0-60 

Test competenţe lingvistice 0-40  

  

ANEXA 2- DECLARATIE DE ACCEPTARE A 

MODALITĂŢII DE SELECŢIE 

 

Document obligatoriu 

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 70 puncte în total 
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Art. 8. (1) Componenţa comisiei de evaluare este următoarea: 

• preşedinte: director 

• 3 membri: coordonatorul proiectului, 2 profesori cu una dintre specialităţile relevante pentru 

tematica mobilităţilor proiectului 

(2) Unul dintre membrii evaluatori îndeplineşte şi funcţia de secretar al comisiei de evaluare. 

(3) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: 

• primirea dosarelor candidaţilor 

• evaluarea dosarelor candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie stabilite 

• stabilirea candidaţilor admişi 

• anunţarea rezultatelor procesului de selecţie. 

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

• responsabilitate şi obiectivitate în evaluarea dosarelor candidaţilor în conformitate cu criteriile 

de selecţie stabilite 

• transparenţa procesului de selecţie 

• respectarea termenelor stabilite. 

 

V. Dispoziţii finale 

Art. 10. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la finalizarea procesului de selecţie, responsabilul 

comisiei de evaluare va întocmi un raport privind selecţia elevilor participanţi la mobilităţile 

proiectului de parteneriat strategic în domeniul şcolar în cadrul programului ERASMUS+ ANEXE 

1. Anexa 1 – CERERE DE ÎNSCRIERE 

2. Anexa 2 – Calendar selecţie elevi participanţi la mobilităţile desfăşurate în cadrul 

proiectului de parteneriat strategic în domeniul şcolar - ERASMUS+ 

 

Art. 11. Dosarele de candidatură ale participanţilor şi documentele elaborate de comisia de 

evaluare pe parcursul procesului de selecţie fac parte din documentaţia proiectului de 

parteneriat strategic în domeniul şcolar în cadrul programului ERASMUS+ ”DON T BE 

MEAN BEHIND THE SCREEN”, EC Project Number: 2020-1-EE01-KA229-077914_2 

 

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

cadrul activităţilor mobilităţilor proiectului de parteneriat strategic în domeniul şcolar în cadrul 

programului ERASMUS+ ”DON T BE MEAN BEHIND THE SCREEN”, EC Project 

Number: 2020-1-EE01-KA229-077914_2 

 
Elaborat  Semnătura: 

Prof. Dr. Felicia Călmuc  

Aprobat Director, prof. Pascu Eugenia  

 

ANEXE 

Anexa 1 – CERERE DE ÎNSCRIERE 

                     Anexa 2 – Calendar selecţie elevi participanţi la mobilităţile desfăşurate în cadrul 

proiectului de parteneriat strategic în domeniul şcolar - ERASMUS+ 
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  ANEXA 1 

 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

Nr 85.391/16.02.2022 

 

Proiect Erasmus+ 

”DON T BE MEAN BEHIND THE SCREEN”, EC Project Number: 2020-1-EE01-KA229-

077914_2 

 

Subsemnat ul/a…………………………………………………………………………, în 

calitate de părinte/tutore legal al elevului/elevei......................................................................,vă 

rog să-mi aprobaţi înscrierea la selecţia elevilor participanți la LTTA 1, desfăşurată în cadrul 

proiectului de parteneriat strategic în domeniul şcolar - ERASMUS+, cu titlul 

……………………………………………………………………………………….  

Perioada……………………………………………………………………............................................. 

Unitatea organizatoare………………………………………………………………………….............. 

Datele mele de contact sunt : telefon ……………………………………………………....................... 

mail ……………………………………  

 

Menționez că fiul mea/fiica mea frecventează Cercul de.........................................................., în anul 

școlar 2021/2022. 

Subsemnat ul/a , ………………………………………………………………………………, declar că 

informaţiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete şi corecte în fiecare detaliu .  

 

 

 

 

Data                                                                                                                      Semnătura  

 

Doamnei Director al PALATULUI COPIILOR CRAIOVA                  
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  ANEXA 2 

 

Calendarul de selecţie a elevilor participanți la LTTA 1 desfăşurată în cadrul proiectului de 

parteneriat strategic în domeniul şcolar - ERASMUS+ 

 

”DON T BE MEAN BEHIND THE SCREEN”, EC Project Number: 2020-1-EE01-
KA229-077914_2 

 

Procesul de selecţie se va derula conform graficului:  

 

28 februarie – 2 martie 2022, ora 16.00-depunerea dosarelor de candidatură  

3 martie 2022– evaluarea dosarelor de candidatură  

4 martie 2022  – afişarea şi anunţarea rezultatelor  
 


