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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei
Nr.
crt.

Elemente privind
responsabilităţile/
operațiunea
1

Nume şi prenume

Funcţia

Data

Semnătura

2

3
Coordonator
proiect
Responsabil
C.E.A.C.

4

5

1.1.

Elaborat

Bucur Viorica

1.2.

Verificat

Milea Monica

1.3.

Aprobat

Vlas Elena Claudia

Director

20.09.2021
22.09.2021
24.09.2021

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
Nr.
crt.

Ediţia/ Revizia
din cadrul
ediției
1

2.1.

Ediţia I

2.2.

Ediţia a II-a

2.2

Revizia 1

Componenta revizuită

Modalitatea
reviziei

2

3

-

-

Data la care se
aplică ediţia/
revizia
4
05.09.2019
24.09.2021

-

1

3. Listă cuprinzând persoanele către care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din
cadrul ediţiilor procedurii
Scopul
difuzării
Informare

Exemplar
Compartiment
Funcţia
nr.
CP
Secretar
1

Informare
şi aplicare

2

Arhivare

3

Evidenţă

4

Consiliul de
administraţie
Comisia de
proiecte
europene
C.E.A.C

Nume şi
prenume
Costara Tanţa

Data
Semnătura
primirii

Secretar

Constantinescu
Irina
Responsabil Bucur Viorica

Responsabil Milea Monica

4. Scopul procedurii
Prezenta procedură a fost elaborată în vederea selectării grupului ţintă ce va participa la
proiectul Understanding „Blue Growth” Strategy – 2019-1-IT02-KA229-062198_5,
finanţat de UE, prin Programul Erasmus+, Acţiunea cheie 2 ce va fi implementat de Liceul
Economic „Virgil Madgearu” Constanţa în calitate de partener, alături de instituţii şcolare
din Italia (coordonator proiect), Turcia, Polonia în perioada 01.10.2019 – 30.09.2022.
5. Domeniul de aplicare
Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor cadrelor didactice titulare cu normă
întreagă din cadrul Liceului Economic „Virgil Madgearu” Constanţa care doresc să facă
parte din echipa de proiect şi elevilor înmatriculaţi în clasele a XI-a şi a XII-a în anul şcolar
2021-2022.
6. Documente de referinţă aplicabile activităţii procedurale
27.09. Legislaţie primară
Legea 1/2011 – Legea Învăţământului, cu modificările şi completările ulterioare;
APEL european 2019 pentru propuneri de proiecte în Programul Erasmus+;
Apelul naţional la propuneri de proiecte 2019;
Ghidul programului V2/20.01.2017
6.2. Legislaţie secundară
Regulamentul Parlamentului si Consiliului European nr. 1288/2013 şi Memorandumul
Guvernului României nr. 10951/2013;
Apelul naţional la propuneri de proiecte 2019, cu referire la Programul ERASMUS+,
parteneriate strategice între școli;
6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
Contractul de finanţare în cadrul programului Erasmus+, Acţiunea cheie 2 nr. 2019-1-IT02KA229-062198_5, din cadrul proiectului Understanding „Blue Growth” Strategy;
Formularul de candidatură al proiectului;
www.erasmusplus.ro.
www.anecpdefp.ro.
7. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedură
7.1.
Definiţii
Nr.
Definiţia şi/sau dacă este cazul, actul care defineşte termenul
Termenul
crt.
Prezentarea în scris, a tututor paşilor care trebuie urmaţi, a
Procedura
1.
metodelor de lucru stabilite şi a mijloacelor necesare îndeplinirii
operaţională
atribuţiilor, sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităţilor
2.
Ediţia unei proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri
2

operaţionale, aprobată şi difuzată
Acţiunile de modificare, adăugare, actualizare, suprimare sau altele
asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale
unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate
şi difuzate

Revizia unei
proceduri

3.

7.2.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prescurtări

Prescurtarea
PO
E
V
A
Ap
Av
Ah
CS
CP
CA

Termenul prescurtat
Procedură operaţională
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Avizare
Arhivare
Comisia de selecţie
Consiliul profesoral
Consiliul de administraţie

8. Descrierea procedurii
8.1.
Grupul ţintă
Pentru selectarea grupului ţintă se va promova o politică de informare şi se va aplica o
metodologie clară care va asigura participarea fără discriminare, respectând principiul egalităţii de
şanse, al transparenţei şi al evitării conflictului de interese.
Activităţile la care va participa grupul ţintă conform Aplicaţiei de proiect nr. 2019-1-IT02KA229-062198_5 sunt:
Număr participanţi conform Aplicaţiei de proiect
Elevi
Profesori însoţitori
C1 Fishing & Aquaculture
Pentru activităţile faţă în
Pentru activităţile
faţă numărul elevilor este faţă în faţă numărul
C2 Blue Biotech
Short-term C3 Underwater Mining & Sea
4.
profesorilor este 2.
exchanges and Maritime heritage
Pentru activităţile online
Pentru activităţile
of groups C4 Coastland Tourism
numărul elevilor este
online numărul
of pupils
70
profesorilor
este
C5 Marine Energy
6
Tipul
activităţii

Denumirea activităţii

Condiţii şi criterii de selecţie
8.2.1. Condiţii de selecţie:
A. Condiţii specifice de selecţie pentru elevi:
1. Eligibilitate:
-elev al Liceului Economic „V.Madgearu” Constanţa, înmatriculat în clasa a XI-a sau a XII-a
în anul şcolar 2021-2022;
-elevul nu beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE;
-dosar de candidatură complet şi corect întocmit.
2. Condiţii de selecţie:
-respectarea termenului de înscriere (se va puncta cu Admis/Respins);
-media anuală la purtare minim 9 în anul şcolar 2020-2021;
8.2.
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-motivarea dorinţei de participare: obiective, mod de pregătire, impact, diseminare/valorizare a
rezultatelor proiectului;
-rezultate bune la învăţătură;
-participarea la concursuri şcolare (rezultate);
-competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză nivel A2/B1;
-realizarea şi prezentarea unui proiect de promovare a şcolii, oraşului, ţării în limba engleză
utilizând instrumente web.2 (15-20 slide-uri/max 10 min);
-disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului
B. Condiţii specifice de selecţie pentru profesori:
2. Eligibilitate:
-profesor titular cu normă întreagă la Liceul Economic „V.Madgearu” Constanţa în anul şcolar
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022;
-dosar de candidatură complet şi corect întocmit.
2. Condiţii de selecţie:
-respectarea termenului de înscriere (se va puncta cu Admis/Respins);
-să aibă experienţă în derularea de proiecte regionale, naţionale, europene, internaţionale
(scriere, implementare, evaluare, diseminare/valorizare);
-motivarea dorinţei de participare: obiective, mod de pregătire, impact, diseminare/valorizare a
rezultatelor proiectului;
-competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză nivel A2/B1;
-realizarea şi prezentarea unui proiect de promovare a şcolii, oraşului, ţării în limba engleză
utilizând instrumente web.2 (15-20 slide-uri);
-disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului;
-disponibilitate de lucru în echipă cu respectarea termenelor;
-rezistenţă la stres.
8.2.2. Criterii de selecţie:
A. Criterii de selecţie pentru elevi:
-CV Europass în limba engleză

20 p (performanţe şcolare-concursuri, rezultate
concursuri;
Interes pentru mediu;
Utilizare calculator-programe, nivel cunoaştere;
Participări anterioare la proiecte eTwinning,
Erasmus, I*earn)
-Scrisoare de intenţie
10 p (motivaţia personală, calităţi personale şi
competenţe ce pot fi valorificate în activităţile proiectului)
-Test limba engleză
10-15 p (10 p –A2, 15 p –B1)
-interviu limba engleză
10-15 p (10 p –A2, 15 p –B1)
-proiect
15p
-calităţi morale şi de comportament, capacitate de cooperare, rezolvare de probleme, lucru
în echipă
10 p
-participare la proiecte
15 p

B. Criterii de selecţie pentru profesori
-CV Europass în limba engleză
20 p (performanţe şcolare-concursuri, rezultate
concursuri;
Interes pentru mediu;
Utilizare calculator-programe, nivel de cunoaştere;
Participări anterioare la proiecte eTwinning,
Erasmus, I*earn)
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-Scrisoare de intenţie

10 p (motivaţia personală, calităţi personale şi
competenţe ce pot fi valorificate în activităţile proiectului)
-Test/interviu limba engleză
10-15 p (10 p –A2, 15 p –B1)
-proiect
15p
-calităţi morale şi de comportament; capacitate de cooperare; rezolvare de probleme; lucru
în echipă, comunicarea eficientă cu elevii, părinţii, colegii
10 p
-participarea la scrierea proiectului 30 p
8.2.3. Conţinutul dosarului de candidatură:
A. Dosar elevi:
1.Cerere
2.CV Europass în limba engleză
3.Scrisoare de intenţie
4.Certificat naştere/carte de identitate –copie
5.Acord părinţi privind participarea în proiect/deplasarea
6.Acord prelucrarea datelor cu caracter personal
7.Recomandarea dirigintelui
B. Dosar profesori:
1.Cerere
2.CV Europass în limba engleză
3.Scrisoare de intenţie
4.Certificat naştere/carte de identitate –copie
5.Alte documente care să evidenţieze preocuparea pentru derularea proiectelor
şcolare
8.3.

Mod de lucru. Etape procedurale:

1. Prezentarea proiectului de către coordonator în şedinţa CP.
2. Identificarea persoanelor (elevi, profesori) care doresc să participe la activităţile
proiectului
3. Constituirea comisiei de selecţie a echipei de proiect
4. Verificarea eligibilităţii persoanelor înscrise.
5. Aplicarea procedurii de selecţie.
6. Aprobarea listei persoanelor selectate de CA.
7. Emiterea deciziei privind participanţii la proiect.
8. Diseminarea/valorizarea proiectului







8.4. Comisia de selecţie
Comisia de selecţie se va constitui prin decizie, fiind formată din 3 membri:
-preşedinte – membru al comisiei proiecte europene
-2 membri.
Atribuţii ale comisiei:
preluarea dosarelor de înscriere (membrii comisiei de selecție) şi verificarea îndeplinirii
cerinţelor privind conţinutul dosarului de candidatură şi a criteriilor de eligibilitate;
completarea Fişei de înregistrare a dosarelor de candidatură pentru grupul ţintă;
completarea Fişei de evaluare/candidat. Acordarea punctajelor prin consens şi ierarhizarea
candidaţilor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute;
calcularea Notei de selecţie;
întocmirea procesului verbal de selecţie;
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 centralizarea rezultatelor selecției;
 afişarea rezultatelor selecţiei prin mijloacele de informare menţionate (pagina web a
liceului);
 întocmirea raportului activităţii de selecţie.
Rezultatele selecţiei nu se contestă.
8.5. Diseminarea proiectului
Informarea elevilor are în vedere două aspecte principale:
activităţilor proiectului;
Informarea elevilor asupra oportunităţii de mobilitate în cadrul proiectului se va face de
membrii echipei de proiect, cadre didactice, prin diferite acţiuni de promovare şi diseminare:
- eveniment de lansare a proiectului;
- distribuirea materialelor informative (afişe, pliante);
- discuţii directe cu elevii de la clasele ce fac obiectul mobilităților;
- pagina web a școlii.
Participanţii la mobilități vor desfăşura următoarele activităţi obligatorii:
27.
Înainte de mobilitate/activitate – vor participa la o pregătire generală realizată în
școală. Aceasta va cuprinde: prezentarea programului Erasmus +, prezentarea
proiectului, a obiectivelor reuniunii de proiect, prezentarea bugetului proiectului
şi a cheltuielilor, responsabilităţi, modalităţi de valorificare a rezultatelor.
Pregătirea participării la mobilitate va cuprinde şi o pregătire culturală, în acest sens
participanţii la mobilitate vor lua contact cu punctele de interes socio-cultural ale ţărilor şi oraşelor
gazdă, vor folosi resurse multimedia și Internet, lecturi din presa locală online pentru familiarizarea
cu atmosfera socio-economică specifică țării gazdă.
Participanţii vor fi instruiţi referitor la lucrul în echipă, la modalităţile de integrare în grup,
conduita socială, respectul faţă de valorile sociale şi culturale ale ţării de desfăşurare a mobilităţii.
b. În timpul mobilităţii/activităţii – Participanţii vor realiza prezentări, vor participa activ
la: ateliere, dezbateri, seminarii, analize cu profesionişti în domeniu de la instituţiile de primire (8
ore zilnic pentru activităţile faţă în faţă şi 4 ore pe zi pentru activităţile online).
c. După încheierea mobilității/activităţii – În termen de o săptămână de la întoarcerea din
mobilitate, participanții vor realiza materiale de diseminare pe care le vor prezenta în termen de 15
de zile și ori de câte ori este necesar pe toată durata proiectului. Toți membrii echipei de proiect (în
mod deosebit participanții la mobilitate) se vor implica activ în realizarea activităților și produselor
de proiect, în diseminarea informaţiilor despre proiect. Toți elevii implicaţi în activitățile
proiectului vor primi diplomă de participare într-un proiect Erasmus +.
Cheltuielile aferente vizitării unor obiective turistice, pe parcursul desfăşurării
activităţilor faţă în faţă, pentru procură și asigurarea medicală nu pot fi acoperite din
bugetul proiectului, deci vor fi suportate de către părinti.
În cazul în care s-a realizat plata cheltuielilor de călătorie (pentru activităţile faţă în
faţă, iar elevul renunță la mobilitate (indiferent de motiv), conform regulamentului financiar
Erasmus+, acesta va rambursa integral contravaloarea cheltuielilor efectuate, inclusiv a celor
generate de achiziţionarea unui alt bilet de călătorie pentru alt participant.
8.6. Dispoziţii finale
În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea selecției, comisia de selecţie va întocmi un raport
privind selecţia participanţilor.
Raportul trebuie să cuprindă:
- data şi locul sesiunii de evaluare;
- componenţa comisiei;
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- scurtă descriere a desfăşurării procesului de selecție;
- lista cu rezultatele finale ale evaluării.
Rezultatele selecţiei nu se contestă.
Formularele de înscriere şi dosarele candidaților, însoţite de toate documentele de evaluare
elaborate de comisia de selecţie semnate de toţi membrii, raportul comisiei însoţit de listele finale
fac parte din documentaţia proiectului şi vor fi gestionate conform deciziei echipei de management
de proiect şi arhivate conform prevederilor legale.
9. Responsabilităţi
9.4. Directorii (managerii) unităţii şcolare sunt responsabili de implementarea prezentei
proceduri.
9.5.
Membrii Consiliului de Administraţie răspund de alegerea participanţilor la
activităţile proiectului.
9.6.
Comisia CEAC răspunde de monitorizarea aplicării prezentei proceduri.

Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Compartimentul
(1)
Coordonator proiect
Director adjunct
Director
Consiliu de Administraţie
Comisia de proiecte
europene

I
(2)
E

II
(3)

III
(4)

IV
(5)

V
(6)

V
A
Ap
Ah

10. Anexe şi formulare
Anexe:
Anexa 1 Descrierea/motivaţia proiectului
Anexa 2 Calendar etape de selecţie
Formulare:
Fişa de înscriere a candidatului
Scrisoare de motivaţie, intenţie
Declaraţie privind excluderea finanţării multiple
Angajament scris privind utilizarea datelor
Acord participare proiect – părinte
Declaraţie părinte
Recomandare diriginte
Registru înregistrare dosare candidatură
Proces verbal de verificare dosare
Fişa de evaluare a candidatului
Proces verbal de selecţie a grupului ţintă
Registru de înregistrare a dosarelor selectate
Formularul de înregistrare a grupului ţintă
Acord voluntariat
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Proiectul de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară – proiecte de schimb interşcolar
KA229, din cadrul programului ERASMUS+ “Understanding Blue Growth Strategy”

Motivaţia proiectului
Seas and oceans are drivers for the European economy and have great potential for innovation and
growth. In 2012, the European Commission formulated its Blue Growth strategy to harness the
potential of Europe’s oceans, seas and coasts for growth and jobs.
(https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/com_2012_494_en.pdf) .
Blue Growth is the long term strategy to support sustainable growth in the marine and maritime
sectors as a whole. The idea about the Project stem from the fact that seas and oceans are drivers
for the European economy and have great potential for innovation and growth. But this potential,
called “Blue Growth “ Strategy by EC, has not been understood enough in public. Due to abolish
the lacking of not having understood of “Blue Growth” strategy of EC so far, we, as 6 harbor cities
from Europe, would like to extend the idea into our schools and to raise awareness about it among
students and staffs there. We would like to realize some activities in the sub-topics of “Blue
Growth “ strategy such as Fishing and Aquaculture, Coastal Tourism, Underwater Mining, Blue
Jobs, Marine Energy, Blue Biotechnology in the venues of each city and by doing so to help them
improve the specific skills such as: active participation, debating skills, formulating opinions with
recently acquired knowledge, evaluating information, team work, strengthening independent
research, producing creative content that can be shared with others and disseminated online,
presentation skills for speaking in public, offer students direct access to industries that are locally
important, foster dialogue and encourage joint collaboration, developing ICT skills. As for our
project: by creating links between schools and industry, students get the chance to see how their
local economy works, to search into issues around healthy eating and sustainable consumption, and
to discover a range of career opportunities .Through the project, they will have a unique
opportunity to comprehend the concept of healthy nutrition and sustainable food consumption as
well. We will also lead them to acquire awareness on potential economical income for European
Finance with our seabed mining, investment on blue biotechnology and marine energy. On the
other hand, we are facing four major problems that seriously hinder blue growth: 1.Ocean Pollution
2.Over Fishing 3.Climate Change 4.Overpopulation. While stimulating them to get informed with
blue economy, we will, of course, make them conscious for these problems which have got serious
importance for our sustainable food stocks in the seas and oceans. The teachers of Science, Geo,
Social, ICT subjects participated into the project will be the other target group who will be
supposed to internalize the blue growth strategy by implementing activities. In these activities, they
will also play a key role by illuminating our students socially and scientifically in the core of
project topic.
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Proiectul de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară – proiecte de schimb interşcolar
KA229, din cadrul programului ERASMUS+ “Understanding Blue Growth Strategy”

CALENDARUL
ETAPELOR DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ

Etapa
Prezentarea proiectului
Informarea elevilor
Identificarea persoanelor
Constituirea comisiei de selecţie
Verificare eligibilitate
Selecţia
Aprobarea listei persoanelor eligibile
Emiterea deciziei cu participanţi
Reluarea procedurii de selecţie 2021
Verificare eligibilitate
Selecţia
Aprobarea listei participanţilor

Termen
04.09.2019
13.09.2019
18.09.2019
20.09.2019
17.09.2019
25.09.2019
27.09.2019
30.09.2019
27.09.2021-15.10.2021
01.10.2021
10.10.2021
15.10.2021

SELECȚIA ELEVILOR SE VA EFECTUA DUPĂ VERIFICAREA ÎNTRUNIRII TUTUROR
CRITERIILOR DE ELIGIBILIATE A CANDIDAȚILOR.
CANDIDAȚII NEELIGIBILI NU VOR PUTEA PARTICIPA LA PROBELE DE SELECŢIE.
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Proiectul de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară - proiecte de schimb interşcolar
KA229, din cadrul programului ERASMUS+ “Understanding Blue Growth Strategy”

FIŞA DE ÎNSCRIERE
Doamnă Director,

Subsemnatul/a _____________________________________________ născut/a la data
de_______ în localitatea ____________ având domiciliul în _____________________
str_________________
nr
______,
judeţ/sector
______________
CNP
_________________________ tel _____________ E-mail ________________________ elev/ă în
clasa _____ la Liceul Economic “V. Madgearu” Constanţa, vă rog să-mi aprobați înscrierea la
procesul de selecţie pentru Proiectul de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară - proiecte
de schimb interşcolar KA229, în cadrul programului ERASMUS+ cu titlul „Understanding Blue
Growth Strategy”.
Prezentei cereri de înscriere anexez următoarele documente:
• Copie xerox după certificatul de naştere/cartea de identitate;
• CV în format Europass/european semnat de candidat;
• Scrisoare de intenţie semnată de candidat;
• Acord părinţi pentru participarea la selecţie;
• Recomandarea de la profesorul diriginte;
• Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului;

Semnătură elev/ă,

Semnătura părinte/tutore,
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Proiectul de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară - proiecte de schimb interşcolar
KA229, din cadrul programului ERASMUS+ “Understanding Blue Growth Strategy”

SCRISOARE DE MOTIVAŢIE/INTENŢIE
Stimată doamnă,
Adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la selectarea membrilor
grupului ţintă al proiectului de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară - proiecte de schimb
interşcolar KA229, din cadrul programului ERASMUS+ cu titlul “Understanding Blue Growth
Strategy”.
Consider că participarea în acest proiect îmi va permite pe viitor să
………..……...............................………….……………………..………………………………………
…………………………...........................................……………………………………………………
…………………........................................................................................................................
Sunt o persoană (daţi exemple de minimum trei calităţi care credeţi că vă recomandă pentru
participarea în proiect)
………………………………………………………………..........…….………………………………
………………………...................................................……………….......................................................
.................................................................................................................................................
Motivele participării mele în proiect sunt următoarele (enumeraţi minimum trei motive):
1.……………………………………………………………....................…………
2.………………………………………………………………..................................
3. ……………………………………………………………….............................
Dacă veţi considera motivaţia şi calităţile mele corespunzătoare pentru participarea în cadrul grupului
ţintă la proiectul dumneavoastră, vă rog să mă contactaţi pentru detalii la adresa de email:
……………....................................., sau la telefon ……….................………
Vă mulţumesc,

Nume şi prenume: _____________________________________________
Semnătura:_____________________________
Data: _____________________
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Proiectul de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară - proiecte de schimb interşcolar
KA229, din cadrul programului ERASMUS+ “Understanding Blue Growth Strategy”

DECLARAŢIE PRIVIND EXCLUDEREA FINANŢĂRII MULTIPLE

Subsemnatul/a………………………………………………......…………..….……,
CNP…………...…………………………domiciliat/ă în……..…………………….
str. .....................……..…........………. nr.....….… bl………..ap.….….sector……..
tel. mobil……...........................................……. e-mail……...…. ................…....…
ca beneficiar/ă al/a proiectului de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară - proiecte de
schimb interşcolar KA229, din cadrul programului ERASMUS+ cu titlul “Understanding Blue
Growth Strategy”, finanţat de Uniunea Europeană, cunoscând dispoziţiile articolului 292 Cod Penal cu
privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că nu am beneficiat şi nu beneficiez de alte
surse de finanţare din programe europene sau de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor
legate de activităţi specifice derulării proiectului.

Data…………..
Semnătura…………………..
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Proiectul de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară - proiecte de schimb interşcolar
KA229, din cadrul programului ERASMUS+ “Understanding Blue Growth Strategy”

ANGAJAMENT SCRIS
ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Subsemnatul/a ……………….....………, părintele elevului …………………….…, având
CNP…………...…………… domiciliat/ă în ……………………… str. ..................……….…....
nr.....… ap.……tel. fix ……………...... tel. mobil …….................. e-mail……...…................. ca
părinte beneficiar/ă al/a proiectului “Understanding Blue Growth Strategy”, finanţat din Fonduri
Europene prin programul Erasmus+, precum şi subsemnatul/a ……………………………… elev
al Liceului Tehnologic “Virgil Madgearu” Constanţa, clasa a ………-a, având CNP
…………...………..............

domiciliat/ă

în

……………………….

str.

..................………

nr.....…… ap.………. tel. fix ……….... tel. mobil …….................. e-mail……...….................,
declarăm prin prezenta că am fost informaţi privind obligativitatea de a furniza datele noastre
personale cu respectarea dispoziţiilor legale.
Declar că sunt de acord ca datele personale ale copilului meu (ale mele), precum şi
materialele rezultate în urma activităţilor (fotografii, filmări video, înregistrări audio), să fie
utilizate în scopul proiectului sus-menţionat pe internet, site-ul şcolii, site-ul proiectului, facebook,
cât şi prin publicarea lor în presa locală, naţională, internaţională.
Declar că sunt de acord ca datele personale ale fiului/fiicei mele (ale mele), să fie utilizate
în scopul proiectului sus-menţionat. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea
informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită
conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum
responsabilitatea datelor conţinute în dosarul de candidatură, garantând că datele furnizate sunt
actuale, reale, corecte şi complete şi mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în
datele personale care fac obiectul dosarului de candidatură depus (reînnoirea cărţilor de identitate,
schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu), să anunţ echipa de proiectului şi să aduc o
copie a actelor doveditoare.
ANGAJAMENT DE RESPECTARE A CERINŢELOR PROIECTULUI
Declar pe propria răspundere ca am fost informat(ă) privind condiţiile de candidatură şi modul de
derulare a proiectului „Understanding Blue Growth Strategy”, finanţat de C.E. prin programul
Erasmus+ şi mă angajez să respect cerinţele programului, să particip la toate activităţile care îmi
revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului.

Data:

Semnătura părinte,

Semnătura elev,
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ACORD DE PARTICIPARE PROIECT
Subsemnatul/a………………......………………………………...….…,
…………...…………

domiciliat/ă

........................…………………….

nr

în
………

CNP

……..………………………..…….
bl

.....….…

ap.….…….

str.
telefon

.……............................……. email ……...................................…......
identificat cu …..seria ……... numărul ……………. valabil până la data……………. .................
PĂRINTELE elevului/ ei …………………………………………………………. îmi exprim acordul
scris pentru participarea copilului meu în grupul ţintă în implementarea proiectului “Understanding
Blue Growth Strategy” number 2019-1-IT02-KA229-062198_5, finanţat de Uniunea Europeană.
Mă angajez să respect cerinţele şi calendarul programului, să particip la toate activităţile care îmi revin
ca părinte şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului din fonduri personale
(împuternicire la notariat, asigurare medicală, vizite ale unor obiective turistice).
Declar pe propria răspundere că:
□ am fost informat(ă)
□ nu am fost informat(ă)
privind condiţiile pentru mobilitate şi modul de derulare al proiectului şi mă angajez să respect cerinţele
programului conform Aplicaţiei de proiect.
Declar că sunt de acord ca datele personale ale copilului meu, materialele rezultate în urma
activităţilor (fotografii, filmări video, înregistrări audio) să fie utilizate în scopul proiectului susmenţionat pe internet, site-ul şcolii, site-ul proiectului, facebook, cât şi prin publicarea lor în presa
locală, naţională, internaţională.

Data,______________
Semnătura,____________________

14

Proiectul de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară - proiecte de schimb interşcolar
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DECLARAŢIE

Subsemnatul/a………………......………………………………...

CNP…………...…………...........

domiciliat/ă în……..………………………..…….... str.........................…………….nr … bl .....…
ap.….……. telefon.……............................……. email……...................................…....……….
identificat cu B.I./C.I. seria ……...... numărul ……………. valabil până la data…………….
PĂRINTELE elevului/ ei ………………………………………………………….
Declar că am fost informat/ă cu privire la faptul că dacă a fost realizată plata cheltuielilor de
călătorie, iar elevul sau părintele renunță la mobilitate (indiferent de motiv), conform
regulamentului financiar Erasmus +, acesta va rambursa integral contravaloarea cheltuielilor
efectuate, inclusiv diferenţa costului pentru achiziţionarea unui bilet de călătorie pentru un alt
elev.

Data, ______________ Semnătura, ________________
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Proiectul de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară - proiecte de schimb interşcolar
KA229, din cadrul programului ERASMUS+ “Understanding Blue Growth Strategy”

RECOMANDAREA DIRIGINTELUI
Numele şi prenumele elevei/elevului: .......................................................................................
Clasa: ................................................
Media la purtare în anul şcolar 2020-2021: .................................................................................
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
Gândire creativă,
originală

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

Nume şi prenume diriginte
Data

Semnătura
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Proiectul de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară - proiecte de schimb interşcolar
KA229, din cadrul programului ERASMUS+ “Understanding Blue Growth Strategy”

REGISTRU DE ÎNREGISTRARE A DOSARELOR DE CANDIDATURĂ
Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Specializarea

Anul de studiu, clasa

Data

Responsabil cu înregistrarea dosarelor
______________________(numele) __________ (semnătura)
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Proiectul de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară - proiecte de schimb interşcolar
KA229, din cadrul programului ERASMUS+ “Understanding Blue Growth Strategy”

PROCES VERBAL DE VERIFICARE A DOSARELOR
Încheiat astăzi, …..................… după verificarea dosarelor de candidatură a elevilor în cadrul
proiectului de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară - proiecte de schimb interşcolar
KA229, din cadrul programului ERASMUS+ cu titlul “Understanding Blue Growth Strategy”.
Menţionăm că au fost înregistrate ................. dosare ale candidaţilor pentru mobilităţile din
acest proiect 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

Observaţii în cazul
respingerii

COMISIA DE SELECŢIE:
Preşedinte comisia selecţie:
______________________(numele) __________ (semnătura)
Responsabil cu înregistrarea dosarelor
______________________(numele) __________ (semnătura)
Responsabil selecţie
______________________(numele) __________ (semnătura)
Director,
______________________(numele) __________ (semnătura)
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Proiectul de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară - proiecte de schimb interşcolar
KA229, din cadrul programului ERASMUS+ “Understanding Blue Growth Strategy”

FIȘA DE EVALUARE
Numele şi prenumele ................................................................................

Nr.crt.
Criterii de selecţie
Evaluarea dosarului
1.
de candidatură
ADMIS/RESPINS
CV în format
2.
Europass
20 p
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Scrisoare de intenție
10 p
Test limba engleză
10 – 15 p
Interviu în Limba
engleză 10 - 15 p
Proiect de
promovare a şcolii,
oraşului, ţării 15 p
Calităţi morale şi de
comportament
10 p
Participare la
proiecte 15 – 30 p

Indicatori de evaluare
Existenţa tuturor documentelor

Punctaj

Performanţe şcolare+concursuri – rezultate
5p
Interes pentru mediu
5p
Utilizare calculator-programe, nivel
5p
Participări proiecte eTwinning, Erasmus, I’earn 5 p
Motivaţia participării la activităţile proiectului 5 p
Calităţi, competenţe ce pot fi valorificate
5p
Nivel A2
10 p
Nivel B1
15 p
Nivel A2
10 p
Nivel B1
15 p
Structura (concentrare, încadrare)
5p
Forma (limbaj, interactivă)
5p
Multimedia
5p
Capacitate de cooperare
Lucru în echipă
Rezolvare de probleme
Rezistenţă la stres
Participare la proiecte locale, regionale, naţionale 15 p
Participare la proiecte internaţionale
30 p
TOTAL
100 P

Comisie de selecţie
Preşedinte:
Membri evaluatori:
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Proiectul de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară - proiecte de schimb interşcolar
KA229, din cadrul programului ERASMUS+ “Understanding Blue Growth Strategy”

PROCES VERBAL SELECŢIE

Încheiat astăzi, _____________ cu ocazia selecţiei dosarelor de candidatură a elevilor care doresc să
participe la activităţile organizate în cadrul proiectului de parteneriat strategic în domeniul educaţie
şcolară - proiecte de schimb interşcolar KA229, din cadrul programului ERASMUS+ cu titlul
“Understanding Blue Growth Strategy”.
Au fost analizate un număr de _________ dosare ale candidaţilor.
Punctajele obţinute de candidaţi sunt prezentate în tabelul următor.

Nr.crt.

Numele candidatului
Se vor trece candidaţii în
ordine alfabetică

Punctaj
Media aritmetică a
punctajelor pentru grup ţintă.

Rezultat
Admis/Respins Rezervă

COMISIA DE SELECŢIE:
Preşedinte comisia selecţie:
______________________(numele) __________ (semnătura)
Responsabil cu înregistrarea dosarelor
______________________(numele) __________ (semnătura)
Responsabil selecţie
______________________(numele) __________ (semnătura)
Director,
______________________(numele) __________ (semnătura)
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Proiectul de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară - proiecte de schimb interşcolar
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REGISTRU DE ÎNREGISTRARE A DOSARELOR SELECTATE

Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Specializarea

Anul de studiu, clasa

Data

COMISIA DE SELECŢIE:
Preşedinte comisia selecţie:
______________________(numele) __________ (semnătura)
Responsabil cu înregistrarea dosarelor
______________________(numele) __________ (semnătura)
Responsabil selecţie
______________________(numele) __________ (semnătura)
Director,
______________________(numele) __________ (semnătura
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FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ
Formular individual de înregistrare

I. Informaţii personale:
I.1. Nume participant (nume şi prenume) ____________________________________________
CNP ______________________, adresa: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Telefon:_________________________E-mail:_________________________
I.2. Gen:

□Masculin

□Feminin

I.3. Naţionalitate: română alta (specificaţi)_________________
I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi): ________________ , data naşterii ____________________
I.5. Locul de reşedinţă:

□ rural

□ urban

II. Nivelul de instruire (clasa): ______ diriginte ______________________________________
III. Declaraţie
Subsemnatul (Nume Prenume) .............................................................................. cunoscând că
falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul
Penal, declar pe propria răspundere că datele completate în prezentul dosar corespund cu realitatea.

Nume Prenume

Semnătura

______________________________________________________________
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ACORD DE VOLUNTARIAT
Pentru poziţia de rezervă în grupul selecţionat pentru participarea la proiectul
Erasmus + “Understanding Blue Growth Strategy”
Subsemnatul/a

………………......………………………………...….…,

…………...………………

domiciliat/ă

........................……………........…

nr

în

având

……..………………………..…….

……………….

bl

.....….… ap

.….…….

CNP
str.
telefon

.……..................... email……...................................…....………
sunt de acord să particip ca voluntar, ocupând poziţia de rezervă în grupul de elevi selecţionat în
implementarea proiectului proiectului de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară proiecte de schimb interşcolar KA229, din cadrul programului ERASMUS+ cu titlul
“Understanding Blue Growth Strategy”.
În situaţia includerii în grupul ţintă, mă angajez să respect cerinţele şi calendarul programului, să
particip la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa
proiectului.

Data,

Semnătura,
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