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Procedura de selecție a elevilor din grupul țintă pentru: Proiectul Erasmus
KA102 - VET learner and staff mobility: Leather workshop- tradiție și
inovație în prelucrarea produselor din piele
Numărul proiectului: 2019-1-RO01-KA102- 062782
Ediţia: I
1. Lista RESPONSABILILOR cu elaborarea, verificarea şi aprobarea EDIŢIEI sau a REVIZIEI ÎN
CADRUL EDIŢIEI procedurii operaţionale
Nr.
Elemente
Numele şi
Funcţia
Data
crt.
privind
prenumele
Semnătura
responsabilii /
operaţiunea
1.
Gheorghiță Florin Director adjunct/
Coordonator
Elaborat
proiect
2.
Chira Gheorghe
Director adjunct/
Membru Echipa
Verificat
de implementare
3.
Bărbuță AngeloDirector /
Aprobat
Cătălin
Responsabil
monitorizare
proiect

2. Situaţia EDIŢIILOR şi a REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR

procedurii operaţionale
Ediţia /
revizia în
cadrul ediţiei

Nr.
crt.

Compone
nta
revizuită

Modalitatea de
revizuire

Data de la care se aplică
prevederile ediţiei / revizuirii
ediţiei

4.

Ediţia I

x

x

9.10.2019

3. DOMENIUL PROCEDURII
Procedura de selecție a elevilor din grupul țintă pentru: Proiectul Erasmus KA102 - VET learner
and staff mobility: Leather workshop- tradiție și inovație în prelucrarea produselor din piele
Numărul proiectului: 2019-1-RO01-KA102- 062782
Care va fi derulat de Liceul Tehnologic „Ion Nistor”, Vicovu de Sus, în calitate de coordonator al
proiectului, în perioada 01.09.2019-31.08.2021, în colaborare cu:
1. MEP Europrojects Granada SL, Spania, organizație de intermediere
2. TALLER LA GÜELLA, c/ Mano de Hierro nº5, 18001 Granada, Spania partener de practică

4. CADRUL LEGAL
Selecția membrilor din echipa de proiect se realizează în conformitate cu prevederile
prezentei proceduri aprobate de Consiliul de Administrație al Liceul Tehnologic „Ion Nistor”,
Vicovu de Sus și se desfășoară conform prevederilor prevăzute de:
• Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11
decembrie 2013 de instituire a acțiunii “Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație,
formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr.
1298/2008/CE;
• Ghidul programului Erasmus +, versiunea valabilă pentru 2019;
• Apelul național la propuneri de proiecte Erasmus+ 2019, disponibil pe
www.erasmusplus.ro;
• Contractul încheiat între Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) și Liceul Tehnologic „Ion Nistor”,
Vicovu de Sus.
5. SCOPUL
Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a elevilor din grupul țintă pentru a face parte din
echipa de lucru a proiectului: KA102 - VET learner and staff mobility: Leather workshop- tradiție și
inovație în prelucrarea produselor din piele. Numărul proiectului: 2019-1-RO01-KA102- 062782

aprobat de AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN
DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE.

6. OBIECTUL
Aceasta procedură se aplică tuturor elevilor din clasa a X-a învățământ profesional în
anul şcolar 2019-2020 și respectiv 2020-2021 Calificările vizate: Confecționer articole din
piele și înlocuitori. Perioada mobilităţii: 3 săptămâni, 21 de zile de la Liceul Tehnologic „Ion
Nistor”, care doresc să participe la proiect în urma înscrierii voluntare la procesul de selecție.
Numărul de locuri disponibile: 10+ 4 pentru fiecare flux, 10 pentru elevii cu rezultate bune și
foarte bune și 4 pentru elevii din medii defavorizate: dificultăți educaționale: tineri cu dificultăți
de învățare; persoane care abandonează timpuriu studiile; orfani de unul sau ambii părinți, elevi
ce provin din familii cu un nivel de trai scăzut, venituri mici, dependență de sistemul
asigurărilor, obstacole geografice: persoane din zone îndepărtate sau rurale sociale.
7. RESPONSABILI: Comisia de implementare a proiectului.

Notă. Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la aviziere şi pe site-ul școlii/ proiectului.
a. Stabilirea prin decizia conducerii unității de învățământ a comisiei de selecţie a membrilor
echipei de lucru, având următoarea componență :
- președinte, un membru al echipei de management;
- doi membri evaluatori,
- un secretar al comisiei care poate fi numit din rândul cadrelor didactice din echipa de proiect ;
b. Elaborarea criteriilor de departajare a elevilor din grupul țintă, care vor să participe la mobilități.
Managerul de proiect și coordonatorul de proiect vor pune la dispoziția comisiei de selecție criteriile
de selecție a candidaturilor, elaborate în baza obiectivelor proiectului;
Anunț concurs de selecție la aviziere şi pe site-ul școlii.
Afişarea condiţiilor și a criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească potențialii candidați-elevi ai
Liceului Tehnologic Ion Nistor, pentru a face parte din grupul țintă.
d. Lansarea apelului către elevii din şcoală pe situl școlii, avizier, în clasă.
e. Depunerea dosarului de candidatură la secretarul comisiei de selecție , conform calendarului
anunţat.
f. Selecția participanților (evaluarea dosarelor).

8. DETALII DESPRE CONCURS
a. Pentru selecția participanților este numită, prin decizie internă, comisia de evaluare a
candidaturilor și comisia de contestații în vederea selecției elevilor care vor face parte din echipa de
lucru în cadrul proiectului cu : KA102 - VET learner and staff mobility: Leather workshoptradiție și inovație în prelucrarea produselor din piele
Numărul proiectului: 2019-1-RO01-KA102- 062782

9. Obiectivele proiectului:
Obiectivul general:
• Îmbunătăţirea competenţelor sociale, formarea unui comportament profesional bazat pe
respect, sociabilitate, comunicare, deschidere faţă de parteneri şi pregătirea elevilor pentru viaţa
profesională şi integrarea rapidă pe piaţa muncii;
Obiectivele specifice
• Creșterea gradului de motivare în raport cu propria formare, a celor 28 participanți prin
contactul cu un mediu economic şi socio-cultural european în vederea creșterii performanței
școlare și a diminuării fenomenului de părăsire timpurie a școli prin participarea la activitățile de
practică într-o companie din UE;
• Formarea abilităţilor şi deprinderilor practice specifice domeniului industriei textile și
pielărieiparcurgerea modulului de practică -Valorificarea materialelor recuperabile din textile
pielărie realizarea unui portofoliu al elevului la finalul activității
• Acumularea de cunoştinţe lingvistice de specialitate, termeni specifici domeniului: Industrie
textilă și pielărie , informaţii despre specificul culturii şi tradiţiei acestora arta prelucrării pielii în
sudul Spaniei are influențe arabe şi îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare; elevii vor întocmi
un minidicționar de expresii în limba engleză și spaniolă înainte de a pleca în mobilitate și și un
minidicționar de termeni tehnici pe parcursul mobilității care va fi adăugat la portofoliu
• Formarea unei atitudini pozitive faţă de munca în echipă și îmbunătăţirea competenţelor
comportamentale.
• Dezvoltarea de parteneriate durabile între instituţia de învăţământ şi unităţi comerciale din altă
ţară
Grupul țintă: 28 elevi cu vârste cuprinse între 15- 17ani , procedura se aplică tuturor
elevilor din clasa a X-a învățământ profesional în anul şcolar 2019-2020 și respectiv 20202021 Calificările vizate: Confecționer articole din piele și înlocuitori, de la Liceul Tehnologic
„Ion Nistor”. Perioada mobilităţii: 3 săptămâni, 19 de zile , în Granada ,Spania.
10.Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.
CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:
• Participantul trebuie să fie elev în clasa a X-a , la Liceul Tehnologic Ion Nistor,
învățământ profesional, specializarea Confecționer articole din piele și înlocuitori Domeniul
Pregătirii de bază – Industrie textilă și pielărie
• Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani neîmpliniţi până în ultima zi
de plasament;
• Candidatul nu a/beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE, pentru
efectuarea stagiului de practică;
• Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.

CONDIŢII DE SELECŢIE:
• Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu Admis
sau Respins;
• Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii de formare;
• Rezultate bune la învăţătură, media generală peste 7,00 în anul şcolar anterior 20182019
• Media 10 ( zece) la purtare din anul anterior desfăşurării stagiului de practică ;
• Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare,
pregătire, consiliere);
• Participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel european minim A 1.
CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ :
• Cerere de înscriere (formular tip);
• Copie xerox după cartea de identitate;
• Cv în format Europass/european semnat de candidat (formular tip);
• Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a
participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în
grupul ţintă al proiectului;
• Acord parinţi pentru participarea la selecţie;
• Recomandarea profesorilor de la clasă pentru cunoştinţele de limba engleză; pentru
cunoştinţele de specialitate, la unul dintre modulele practice și recomandarea de la profesorul
diriginte
• Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului;
• Ancheta socială- obligatoriu pentru elevii din grupul de risc- medii defavorizate
• Adeverinţă medicală de la medicul școlii/medicul de familie, semnată şi ștampilată de
acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice și că este apt din punct de vedere
medical pentru o astfel de deplasare.
11. Depunerea dosarelor de candidatură se realizează de către elevi la
secretarul comisiei de selectie organizate la nivelul unităţii şcolare.
Evaluarea şi selecţia.
Atribuții ale comisiei de selecție:
• preluarea dosarelor de înscriere (membrii comisiei de selecție) şi

verificarea îndeplinirii cerinţelor privind conţinutul dosarului de candidatură
şi a criteriilor de eligibilitate;
• întocmirea procesului verbal de selecție ;
• centralizarea rezultatelor selecției;
• afişarea rezultatelor selecţiei prin mijloacele de informare menţionate;
12. Dispoziţii finale
- 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.
- Dosarele de candidatură ale participanților, precum și documentele elaborate
de comisia de evaluare pe parcursul procesului de selecție, fac parte din
documentația proiectului.
13. Menţiuni suplimentare:
• Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi
principiul nondiscriminării (paritatea de gen, apartenenţă la o etnie, categorii
sociale defavorizate etc.);
• Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea
descrescătoare a media generală din clasa a IX-a, media la purtare din anul
precedent și recomandărilor primite de la profesori.
15. Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:
▪ informarea persoanelor interesate cu privire la procedura de selecție;
▪ primirea dosarelor candidaților;
▪ evaluarea dosarelor candidaților pe baza criteriilor de selecție stabilite;
▪ stabilirea rezultatelor finale;
▪ anunțarea rezultatelor procesului de selecție;
Membrii comisiei de evaluare vor respecta următoarele reguli:
▪ responsabilitate și obiectivitate în evaluarea dosarelor candidaților în
conformitate cu criteriile de selecție stabilite;
▪ transparența procesului de selecție;
▪ respectarea termenelor stabilite.

IMPORTANT:
SELECŢIA PARTICIPANŢILOR VA FI REALIZATĂ DE CĂTRE
COMISIA DE SELECŢIE NUMITĂ PRIN DECIZIE INTERNĂ DE
CĂTRE CONDUCEREA ŞCOLII, ASTFEL ÎNCÂT SĂ FIE EVITAT
CONFLICTUL DE INTERESE

ANEXA 1

Nr._______/__________

CERERE DE ÎNSCRIERE
Doamnule Director,
Subsemnatul/a _____________________________________________ născut/a la data
de____________ în localitatea ____________ având domiciliul în ___________________
str.____________________________ nr .______, judeţ/sector ___________________
posesor al CNP _______________________ tel ____________________ tel parinte
______________ email__________________________________ elev/ă în clasa _____,
vă rog să- mi aprobați înscrierea la procesul de selecție pentru Proiectul de
parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul programului ERASMUS+ , KA102 - VET
learner and staff mobility: Leather workshop- tradiție și inovație în prelucrarea
produselor din piele
Numărul proiectului: 2019-1-RO01-KA102- 062782

Data:______________

Semnătura

ANEXA 2

Nr._______/__________

DECLARAŢIE/ ACORD PĂRINTE

Subsemnatul/a………………......………………………………...….…,CNP…………...……………… ………..
domiciliat/ă în……..………………………..…….str.........................…………………….nr ………………
bl .....….… ap.….…….telefon.……............................……. email……...................................
identificat cu …... seria…… numărul ……………. valabil până la data…………………………
PĂRINTELE elevului/ ei ………………………………………………………….declar că sunt de accord
ca fiica/ fiul meu________________________, cls ______ sa participe la concursul de
selectie al proiectului ERASMUS+ , KA102 - VET learner and staff mobility: Leather
workshop- tradiție și inovație în prelucrarea produselor din piele
Numărul proiectului: 2019-1-RO01-KA102- 062782

Data:_______________

Semnatura, __________________

ANEXA 3

Nr._______/__________

DECLARAŢIE

Subsemnatul/a………………......………………………………...….…, CNP…………...………………domiciliat/ă
în……..………………………..……. str.........................…………………….nr ………………. bl .....….…
ap.….…telefon.……............................…… email……...................................…....……….
identificat cu … seria …… numărul …………………… valabil până la data…………………. PĂRINTELE
elevului/ ei ………………………………………………………………………, cls…………………
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.

Părinte:
Data: _________________
Nume, prenume:_________________
Semnătura:

ANEXA 4

Nr._______/__________

ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE FAŢĂ DE ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI
Subsemnatul/a……………….....…………..………………………, elev în clasa a ………….., declar
pe propria răspundere ca am fost informat(ă) privind condiţiile de candidatură şi modul de
derulare a proiectului ERASMUS+ , KA102 - VET learner and staff mobility: Leather
workshop- tradiție și inovație în prelucrarea produselor din piele, Numărul
proiectului: 2019-1-RO01-KA102- 062782 finanţat 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, _________________________

ANEXA 5

Nr._______/__________

DECLARAŢIE PRIVIND EXCLUDEREA FINANŢĂRII MULTIPLE

Subsemnatul/a………………………………………………......, CNP…………...…………………………domiciliat/ă
în……..……………………. str. .....................……..…........………. nr.....….… bl………..ap.….….
tel. mobil……...........................................……. e-mail……...…. ................…....…
ca beneficiar/ă al/a proiectului ERASMUS+ , KA102 - VET learner and staff
mobility: Leather workshop- tradiție și inovație în prelucrarea produselor din piele
Numărul proiectului: 2019-1-RO01-KA102- 062782 , 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
servicii de consiliere și orientare profesională și/sau de asigurarea mobilității.

Data…………..

Semnătura………………….............

Anexa 6

DECLARAŢIE PRELUCRARE DATE PERSONALE

Subsemnatul/a (nume, prenume) ……….…………………………………………………,
domiciliat(ă) în localitatea …………….………............................……..…,
judeţul….…………………, strada ……………………………., posesor al CI seria…..……,
numărul………………………,eliberată de …………………………………………..., la data de
………………….., CNP ………………….......…......…..., îmi exprim acordul cu privire la
utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Ministerul Educaţiei, conform
prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în
cadrul proiectului ERASMUS+ , KA102 - VET learner and staff mobility: Leather
workshop- tradiție și inovație în prelucrarea produselor din piele
Numărul proiectului: 2019-1-RO01-KA102- 062782

De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor fotografiilor
în care figurez eu şi/sau membrii minori ai familiei, fotografii care au fost realizate în cadrul
proiectului ERASMUS+ , KA102 - VET learner and staff mobility: Leather workshoptradiție și inovație în prelucrarea produselor din piele, în activităţi de diseminare,

produse

finale, articole de presă, site-ul proiectului, albume de proiect, și alte activităţi aferente
parteneriatului.

Data: ______________________

Semnătura: ____________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenţia Natională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de
Implementare a Proiectelor Erasmus+), în scopul implementării activităţilor specifice proiectului
proiectului ERASMUS+ , KA102 - VET learner and staff mobility: Leather workshoptradiție și inovație în prelucrarea produselor din piele Vă puteţi exercita drepturile de
acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere
scrisă, semnată şi datată, trimisă la MENCS -UIPFFS.

RECOMANDARE

Elevul /a _____________________________________ s-a remarcat fiind activ/ă la în mod
deosebit la disciplinele _____________________________________________, a manifestat preocupare
pentru a-şi însuşi cunoştinţele predate. Mi-am format convingerea că este un/o elev/ă conştiincios/oasă,
manifestă solicitudine la toate activităţile cerute. Totodată a demonstrat reale aptitudini de lucru în
echipă în vederea realizării temelor şi proiectelor din cadrul orelor, dar şi în afara acestora, implicânduse în diferite activităţi extracurriculare, care contribuie cu siguranţă la dezvoltarea sa profesională şi
personală. Am de asemenea convingerea ca orice activitate pe care doreşte să o întreprindă va fi tratată
cu maximum de responsabilitate şi seriozitate, ca şi în procesul educaţional, fiind o persoană
meticuloasă, perseverentă şi foarte ambiţioasă. _____________________este comunicativ/ă, deschis/ă,
sociabil/ă şi mereu dispus/ă să accepte noi provocări. În aceste condiţii îl/o recomand cu toată căldura
pe elevul/a ____________________________________ pentru programul ERASMUS+ , KA102 VET learner and staff mobility: Leather workshop- tradiție și inovație în
prelucrarea produselor din piele.
Elevul/a_________________________________ a avut în anul școlar 2018-2019
media generală_______ și media la purtare________

Prof. diriginte: ______________________________
Prof. DSP:__________________________________
Prof. limba engleză_______________________________

PROCES VERBAL SELECŢIE
Încheiat astăzi, _____________ cu ocazia selecţiei dosarelor de candidatură
a elevilor care doresc să participe la activităţile organizate în cadrul
proiectului proiectului ERASMUS+ , KA102 - VET learner and staff mobility: Leather
workshop- tradiție și inovație în prelucrarea produselor din piele ,finanțat de
Uniunea Europeană.

Au fost analizate un număr de _______ dosare ale candidaţilor.
Punctajele obţinute de candidaţi sunt prezentate în tabelul următor:
Nr.crt.

Numele candidatului

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Membrii comisiei de selectie
1.
2.
3.
4.

Punctaj / Media
generala din
clasa a IX-a

Rezultat(admis/
rezerva/respins)

