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SELECȚIA PARTICIPANȚILOR ÎN CADRUL PROIECTELOR 

ERASMUS+ 

 

 

Referinţe: 

Apelul national la propuneri de proiecte 2019 – elaborat de ANPCDEFP  

   Contractele de finantare încheiate între Colegiul Tehnic “Ion Mincu”  

Tg-Jiu și ANPCDEFP privind finanțarea proiectelor din cadrul Programului 

Erasmus+ Actiunea KA 229 – Parteneriate strategice în domeniile educației, 

formării și tineretului, derulat prin Agenţia Natională pentru programe comunitare 

în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din cadrul Ministerului Educaţiei 

Naționale 

 

Scopul procedurii: 

Scopul acestei proceduri este de a selecta candidații înscriși la concursul de 

selecție organizat de Colegiul Tehnic “Ion Mincu” Tg-Jiu în scopul participării la 

proiectele Erasmus+ 

 

Aria de cuprindere : 

Procedura se aplică tuturor elevilor înscriși la concursul de selecție  

 

Responsabilități: 

Conducerea şcolii 

Comisia de implementare a proiectelor Erasmus+  

Comisia de selecție din cadrul proiectelor Erasmus+ 
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1.         Cadrul general 

 Prezenta procedură stabileşte modalitatea de selecţie a participanţilor la 

proiectelor Erasmus+ 

 

2.         Procedura de selecție 

2.1. Procedura de selectie a elevilor 

a. Candidatii vor depune la secretariatul școlii un dosar care cuprinde: 

-cerere de participare,  

-CV format Europass,  

-acordul părinților,  

-certificat medical privind starea de sănătate,  

-scrisoare de motivație, 

-recomandarea dirigintelui 

- angajament de respectare a cerințelor proiectului 

 

Dosarul de selecție va fi înregistrat de către secretara școlii. 

b. Directorul școlii numește prin decizie internă echipa de selecție formată din 3 

persoane: profesor de limba engleză, profesor de geografie, responsabil de 

proiecte și programe educative. 

c. Criteriile privind eligibilitatea elevilor sunt: 

• Media generala a anului școlar 2019-2020 mai mare decât 7,50 

• Minimum media 9 la purtare în anul școlar 2019-20120 

• Cel mult  20 absențe nemotivate în anul școlar 2019-2020. Pentru candiații 

din clasa a IX-a, se au în vedere absențele nemotivate din anul școlar 2020-2021, 

până la data depunerii dosarului. 

d. Probele de concurs sunt: 

-Testarea cunoştinţelor de limbă engleză și a cunoștințelor despre viaţa socială şi 

culturală a Europei -examinare scrisă (nivelul minim A1)-probă coordonată de 

prof. de limba engleză și un alt cadru didactic. Testul scris este de tip grilă. 

-Interviu privind  prezentarea aşteptărilor candidaţilor de la proiect, planuri de 

viitor sub aspect profesional –probă coordonată de resp. de proiecte și programe 

educative și director. 

e. Echipa de selecție se va ocupa de realizarea subiectelor pentru probele de 

concurs. 

f. Informaticianul va realiza planificarea elevilor la probele de concurs. 

g. Echipa de selecție va realiza evaluarea candidaților, conform planificărilor 

întocmite de responsabilul de proiect. 
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h. In urma selecției, fiecare profesor responsabil va întocmi borderourile de notare 

care vor fi predate responsabilului de proiect. 

i. Informaticianul va întocmi catalogul final  și procesul verbal al selecției. Nota 

finală se va obține din media aritmetică a celor 2  probe. 

j. Directorul școlii va emite decizia de aprobare a listei participanților 

k. Responsabilul de proiect va afișa la avizierul școlii lista cu participanții la 

proiect și cu rezervele (31+5). 

l. Responsabilul de proiect va întocmi dosarul selecției care conține: 

 -dosarele de înscriere ale elevilor 

 -subiecte, bareme de notare, lucrări, fișe de evaluare a dosarului, fișe de 

evaluare a interviului 

 -decizia de numire a echipei de proiect 

 -anunțurile cu privire la selecție 

 -decizia de stabilire a participanților la proiect 

Informaţii privind probele de selectie 

a. Proba de testare a cunoștințelor de limba engleză 

Vor fi testate cunoștințele de limba engleză pe baza unui test scris, de tip grilă. Se 

va avea în vedere ca nivelul de cunoștințe al elevilor să fie minimum A1 conform 

Cadrului european. 

        Testarea cunoştinţelor despre viaţa socială şi culturală a Europei va conține 

20 de întrebări de cultură generală referitoare la cultura Europei. 

b. Interviul privind  prezentarea aşteptărilor candidaţilor de la proiect, planuri 

de viitor sub aspect profesional –probă coordonată de resp. de proiecte și 

programe educative. Candidatul va trebui să motiveze dorința de 

participare la proiect, așteptările pe care le are de la acest proiect în plan 

profesional și care sunt planurile sale de viitor sub aspect profesional. Tot 

în cadrul acestei probe se va evalua și dosarul candidatului: respectarea 

criteriilor de eligibilitate, conform unei fișe de evaluare. 

c. În caz de egalitate a punctajului între candidați, departajarea se va face în 

baza următoarelor criterii, în ordinea următoare: 

- Numărul de absențe nemotivate (candidatul care are cel mai mic număr 

de absențe nemotivate, primeste 5 puncte). 

2.2. Procedura de selectie a profesorilor 

a.Candidatii vor depune la secretariatul școlii un dosar care cuprinde: 

-copie C.I,  

-CV format Europass,  

-certificat medical privind starea de sănătate,  

-scrisoare de motivație, 

Dosarul de selecție va fi înregistrat de către secretara școlii. 
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b.Criteriile privind eligibilitatea profesorilor sunt: 

• Ținută morală și profesională desăvârșite 

• Cazier judiciar fără evenimente 

• Calificativul obținut în ultimii cinci ani școlari -  FOARTE BINE 

c. Proba de concurs este: 

-Interviu privind  prezentarea aşteptărilor candidaţilor de la proiect, planuri de 

viitor sub aspect profesional – probă coordonată de responsabilul de proiect. 

 

          

 

DIRECTOR, 

Prof. Hăinaru  Leontin Haralambie 


