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Proiect de parteneriat strategic in domeniul scolar, 

parteneriate doar intre scoli in cadrul programului ERASMUS+ 

cu titlul “ MATHEMATICS WITH GAMES AND FUN IN ALL EUROPE” 

 

Nr de referinta 2019-1-IT02-KA229-063342_2 

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 ” MATHEMATICS WITH GAMES AND FUN IN ALL EUROPE” 

”, Nr. de referință:  2019-1-IT02-KA229-063342_2 care va fi derulat de COLEGIUL 

NAȚIONAL ”A.ASLAN ”, in  Braila în perioada  septembrie 2019 – februarie 2021  în 

parteneriat cu școli din Turcia, Italia, Croația, Lituania, Polonia. 

 

Art. 2. 

(1) Prezenta procedură se adresează profesorilor, titulari, încadrați la COLEGIUL 

NAȚIONAL ”A.ASLAN ”Brăila. 

(2) Scopul procedurii aprobată de Consiliul de Administrație al COLEGIUL NAȚIONAL 

”A.ASLAN ” Brăila este acela de a face o selectie obiectivă, transparentă și 

nediscriminatorie a persoanelor aparținând grupului țintă în cadrul proiectului; 

 

 



Art. 3. Concursul de selecție se organizează în conformitate cu prevederile:  

 

 Contractului de finanțare 2019-1-IT02-KA229-063342_2, încheiat între Agenția Națională 

pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și COLEGIUL 

NAȚIONAL ”A.ASLAN ”Brăila. 

 Formularul de aplicatie depus pentru finanțare;  

 

(1) Anexele I, II si III ale Contractului de finanțare încheiat între Agenția Națională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educației si Formării Profesionale și COLEGIUL 

NAȚIONAL ”A.ASLAN ”Brăila. 

(2)  Organizarea și desfășurarea procesului de selecție: 

  

Art. 4. Selecția membrilor din echipa de proiect se realizează prin concurs de dosare depuse 

online. 

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

 

 

ierea si depunerea dosarelor online de către candidați;  

 

 

 

(2) Procesul de selecție se organizează în conformitate cu calendarul stabilit (Anexa 1 a 

prezentei proceduri);  

 

(3) Dosarele de candidatură vor fi incarcate online cu exceptia fise de evaluare care va fi 

inregistrata la secretariat. 

 

Art. 6. 

 

 (1) Dosarul de candidatură va conține, obligatoriu, următoarele documente:  

 

a. Inregistrare on-line (adresa scolii): 25 puncte  

b. CV - model european, în limba română, incarcat pe (google drive); (Anexa 2): 50 puncte  

c. Formular de candidatură: 50 puncte  

d. Declaratie timp liber: 25 puncte  

e. Fișa de evaluare (Anexa 3 a prezentei proceduri) printata si inregistrata la secretariat 

conform calendarului stabilit.  

 



(1) Comisia de evaluare poate solicita candidaților și alte documente care să ateste încadrarea 

în criteriile de selecție.  

 

(2) Candidatii sunt considerati eligibili daca indeplinesc conditia de la art. 2, pct. 1 si daca 

dosarul de candidatura contine toate documentele de la art.6, pct. 1. 

 

f). Chestionar privind etapele de implementare a unui proiect: 50 de puncte  

 

Art. 7. În selectarea membrilor echipei de proiect se vor lua în considerare următoarele 

criterii:  

, titular, încadrat la Colegiul Național ”A.Aslan” Braila 

 

proiectelor europene;  

program în scopul participării la activităţile locale ale parteneriatului (diseminare, evaluare, 

activități cu elevii, organizarea si sustinerea de debate-uri, realizare produse finale etc.);  

 

materiale);  

 

ențe privind elaborarea și aplicarea de ateliere de lucru/cursuri;  

 

(mediu);  

ipă;  

 

-uri etc.).  

 

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

    un președinte (directorul Colegiul Național ”A.Aslan” Braila);  

   membri echipei manageriale; 

  

(2) Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:  

 

 

 

ilor pe baza criteriilor de selecție stabilite;  

 

 

 

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

  

criteriile de selecție stabilite;  



 

 

 

Art. 9. 

 (1). Membrii comisiei de evaluare devin de drept membri in echipa de implementare a 

proiectului, cu condiția completării dosarului cu documentele menționate la articolul 6.  

 

 

III.Dispoziții finale: 

 

Art. 10.  

În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la finalizarea procesului de selecție, secretarul 

comisiei de evaluare va întocmi un raport privind selecția membrilor în echipa de proiect a 

parteneriatului in care va mentiona si punctajul. 

 Raportul va fi semnat de toti candidatii participanti indiferent daca au fost admisi sau 

respinsi. 

 

Art. 11. 

 Candidatii declarati admisi vor constitui Comisia de implementare a proiectului de 

parteneriat strategic ,, MATHEMATICS WITH GAMES AND FUN IN ALL EUROPE,,  

pentru care directorul va emite decizie. 

 

Art. 12. Dosarele de candidatură ale participanților, precum și documentele elaborate de 

comisia de evaluare pe parcursul procesului de selecție, fac parte din documentația 

parteneriatului strategic “ MATHEMATICS WITH GAMES AND FUN IN ALL 

EUROPE”. 

 

 

 

DIRECTOR      COORDONATOR DE PROIECT  

Profesor Gina Miron     Profesor Colescu Alina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 1 

 

 

ETAPA TERMEN 

Diseminarea proiectului și a informațiilor referitoare la procesul de selecție  

 

01.09.2019-

28.09.2019 

Incarcarea online a dosarelor de către candidați  28.09.2019-

05.10.2019 

Evaluarea dosarelor candidatilor  07.10.2019-

11.10.2019 

Anuntarea candidatilor care au trecut la etapa a II a de selectie 

 
14.10.2019 

Evaluarea candidatilor prin aplicarea chestionarelor de interes 16.10.2019 

Anuntarea rezultatelor procesului de selectie  18.10.2019 

 

  

 

ANEXA II 

 

Fiecare candidat va transmite on-line un CV European 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA III 

 

FISA DE EVALUARE  

 

Numele si prenumele profesorului…………………………… 

Nr.

Crt 

Criterii de selectie 

CV 

Indicatori de 

evaluare  

Detalieri/informații 

concrete privind 

activitățile 

desfășurate  

 

Punctaj 

autoeva

luare  

 

Punctaj 

comisi

e 

1. Experienta in  

managementul/imple

mentarea proiectelor 

europene.  

(14 puncte) 

 

a. Propunător de 

proiecte în cadrul 

programului 

Erasmus Plus  

aprobate/neaprobate 

în ultimii cinci ani 

(4p)  

b. Coordonator in 

proiecte Erasmus 

Plus in ultimii    5 

ani (5p/proiect)  

c. Membru activ în 

echipa de 

implementare a 

proiectelor Erasmus 

Plus  în ultimii 5 ani 

(1p/proiect)  

 

   

2. Implicarea activă în 

viața școlii în ultimii 

doi ani și 

disponibilitatea de a 

lucra peste program 

în scopul participării 

la activităţile locale 

ale parteneriatului.  

(10 puncte) 

a. implicarea activă 

și constantă în 

diverse activități 

extrașcolare (in 

domeniul cultural)  

derulate la nivelul 

școlii în anii școlari 

2017-2018 și 2018-

2019 (1p/activitate)  

 

b.participare la 

cursuri utile pentru 

implementarea 

activităților 

proiectului (in 

domeniul 

cultural);(3p)  

c. elaborarea si 

implementarea de 

   



proiecte educationale 

la nivelul scolii (în 

ultimii 5 ani) 

1p/activitate/an  

3. Competenţe în 

comunicare, 

gestionarea 

situaţiilor 

conflictuale, 

negociere, munca în 

echipă.  

Competențe  

organizatorice și 

manageriale.  

(14 puncte) 

 

a. responsabil de 

comisie metodică 

sau comisie 

permanentă care 

funcționează la 

nivelul școlii; (5p)  

b. 

coordonator/membru 

CEAC;(4p)  

c. responsabil  sau 

membru in echipa de 

implementare a 

proiectelor la nivel: 

educațional, local, 

(2p)  

d. județean, regional, 

național;(3p)  

 

   

4. Competenţe digitale  

(7 puncte) 

 

a. cursuri TIC; (1p) 

b.site-uri 

realizate;(1p)  

c. diverse activități 

bazate pe utilizarea 

resurselor digitale; 

(în ultimii 5 ani) 

1p/activitate  

 

   

5. Competențe în 

tematica proiectului  

(5 puncte) 

 

a. formator (1p)  

b. cursuri pe 

tematica 

proiectului;(1p)  

c. activități 

desfășurate in ultimii 

3 ani; (1p/activitate)  

 

   

 TOTAL- 50 DE 

PUNCTE  

    

 

 

Semnatura candidat 

Semnatura comisie  



Chestionar privind etapele de implementare a unui proiect 

 Criterii de selectie 

Formular de 

candidatura  

Indicatori de evaluare Punctaj 

autoevaluare  

Punctaj 

comisie  

1. Activitatile de 

pregatire.  

 

Relevanta activitatilor cu tema 

proiectului si disciplina predata de 

candidat.  

5 puncte  

  

2. Competente lingvistice  Atestarea competentelor prin 

cursuri sau certificate lingvistice.  

5 puncte  

  

3. Autoevaluarea 

activitatii didactice  

 

Prezentarea activitatii didactice si 

a relevantei sociale.  

5 puncte  

  

4. Autoevaluarea  

nevoilor de formare  

Prezentarea nevoilor de formare 

in relatie directa cu activitatile 

proiectului.  

5  puncte  

  

5. Imbunatatirea activitatii 

didactice prin 

implementarea 

proiectului  

 

Argumentare clara privind 

beneficiile proiectului in procesul 

de predare pe disciplina 

candidatului.  

5 puncte  

  

6. Impactul proiectului  

 

Argumentare clara a impactului  

privind imbunatatirea 

competentelor personale si 

profesionale.  

5 puncte  

 

Impactul proiectului asupra 

elevilor pregatiti de candidat si 

asupra scolii.  

5 puncte  

 

  

7. Motivatia participarii Motivarea clara si convingatoare 

privind implicarea in acest 

proiect.  

10  puncte  

  

8. Valoare adaugata.  

 

Argumentarea faptului ca 

participarea candidatului la acest 

proiect aduce o valoare adaugata 

esentiala proiectului si ajuta la 

indeplinirea obiectivelor 

proiectului.  

5  puncte  

  

 

Semnatura candidat  

Samnaturi comisie  



ANEXA 4  

 

DECLARAȚIE 

PRIVIND TIMPUL LIBER DISPONIBIL PENTRU ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI  

ERASMUS + 2019-1-IT02-KA229-063342_2 

ACȚIUNEA KA229 – School Exchange Partnerships 

”MATHEMATICS WITH GAMES AND FUN IN ALL EUROPE” 

 

 Subsemnatul/a ............................................................, având statutul de 

................................................., la Colegiul Național ”A.Aslan”, Brăila, declar pe proprie 

răspundere, că în cazu în care sunt selectat(ă) să fac parte din echipa proiectului Erasmus + 

KA229 ”MATHEMATICS WITH GAMES AND FUN IN ALL EUROPE”, nr. 2019-1-

IT02-KA229-063342_2, dispun de timp liber pe care îl pot aloca activităților proiectului.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Data,          Semnătura, 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 



ANEXA 5  

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 
Proiect european ERASMUS +, “ MATHEMATICS WITH GAMES AND FUN IN 

ALL EUROPE”, Nr de referinta 2019-1-IT02-KA229-063342_2 

 

 

Subsemnatul/a ………………………………, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la 

selecţia pentru constituirea echipei de proiect Erasmus + , “ MATHEMATICS WITH 

GAMES AND FUN IN ALL EUROPE”, Nr de referinta 2019-1-IT02-KA229-063342_2 

 

Menţionez că îndeplinesc condiţiile de înscriere în cadrul Proiectului coordonat de 

COLEGIUL NAȚIONAL ”A.ASLAN” , fiind profesor titular , specialitatea ……………… 

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

Declar că informaţiile furnizate în dosarul de candidatură îmi aparțin, sunt complete şi 

corecte în fiecare detaliu . 

 

 

 
       

 

 

  Data Semnătura 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXA 6 

Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

-Pentru persoanele peste 16 ani – 

 

Subsemnatul/-a….....…........................................ CNP ................................................ , 

cu domiciliul în.................................................... str.............................................., nr. ......., bl. 

....., sc......, ap. ....., judeţ/sector ....................... telefon ........................................., îmi exprim 

acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către 

COLEGIUL NAIONAL ”A.ASLAN” , în scopul îmbunătățirii procesului de comunicare, 

pentru analize și prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor  

managementului instituției, precum și în scopul arhivării, în conformitate cu prevederile 

legale. 

Declar că operatorul are dreptul de a transmite datele mele cu caracter personal către terți în 

condițiile prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare în cadrul  proiectului 

Erasmus +, “ MATHEMATICS WITH GAMES AND FUN IN ALL EUROPE”, Nr de 

referinta 2019-1-IT02-KA229-063342_2 

Sunt de acord cu postarea de imagini sau filmări, rezultate în urma desfășurării 

activităților din cadrul proiectului, în scopul promovării proiectului și a imaginii școlii. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind 

falsul în declarații, că am luat la cunoștință explicațiile, instrucțiunile și drepturile de care 

dispun în conformitate cu art. 12-18 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și cu 

prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

 Declar că am luat la cunoștință faptul că îmi pot retrage consimțământul dat în 

prezentul scop în orice moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Punctaj dosar candidatura  

 

1. Inregistrare 25 de puncte  

2. CV- 50 de puncte  

3. Formular de candidatura 50 de puncte  

4. Declaratie timp liber 25 de puncte  

5. Chestionar privind etapele de implementare a unui proiect 50  de puncte 

 Total puncte 200 

 


