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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul 
ediţiei procedurii operaţionale

Elemente privind 
responabilii/operaţiunea

Numele şi 
prenumele

Funcţia Data Semnătura

1. 2. 3. 4. 5.

1.1 Elaborat
 

Membrii în 
Comisia pentru proiecte 
și programe

21.08.2018

1.2 Verificat Pușcașu Ana-Maria Manager proiect 23.08.2018

1.3 Aprobat Munteanu Corina Director 27.08.2018

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

Ediţia sau, după caz, 
revizia în cadrul ediţiei

Componenta 
revizuită

Modalitatea 
reviziei

Data de la care se aplică 
prevederile ediţiei sau revizia 

ediţiei
1. 2. 3. 4.

2.1. Ediţia 1 X X 28.08.2018

Ediţia:I
Nr. de ex.: 3

Instituţia publică:
Şcoala Gimnazială Variaş

Proiectul Erasmus + KA101 
Noi profesori pentru noi 

competențe

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
privind
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MOBILITATE
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 
procedurii operaţionale 

Scopul 
difuzării

Exemplar 
nr.

Compartiment Nume şi prenume Data 
primirii

Semnătură

1. 2. 3. 5. 6. 7.

3.1. Aplicare 1 Comisie Selecție

28.08.2018

3.2. Evidenţă 2 Director Munteanu Corina 28.08.2018

3.3. Arhivare 3 Manager proiect Puşcaşu Ana-Maria 29.08.2018

4. Scopul procedurii operaţionale

4.1 Prezenta procedură stabileşte modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a participanților la cursurile 
de formare din cadrul proiectului Erasmus+ KA1, intitulat „Noi profesori pentru noi competențeˮ, nr. de 
referință 2018-1-RO01-KA101-047462, derulat în perioada 01.09.2018 – 31.10.2019.

4.2 Prezente procedură asigură selectarea obiectivă, transparentă și nediscriminatorie a 10 cadre didactice 
pentru formare profesională la cursurile selectate și aprobate de ANPCDEFP în ordinea descrescătoare a 
punctajului obținut.

4.3 Procedura de faţă asigură existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii menţionate în cadrul 
punctului 4.1.

4.4 Prezenta procedură este destinată a sprijini monitorizarea proiectului şi/sau alte organisme abilitate în 
acţiuni de monitorizare şi/sau control, iar pe manager în luarea deciziei.
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5. Documente de referinţă aplicabile activităţii procedurale

 Aplicația depusă pentru finanțare.

 Contractul de finanțare pentru proiectul de mobilități Erasmus+ Acțiunea Cheie 1 – domeniul 
Educație școlară, cu titlul „Noi profesori pentru noi competențe”, numărul de referință 2018-1-
RO01-KA101-047462, încheiat între Școala Gimnazială Variaș, jud. Timiș și ANPCDEFP 
București.

 Anexa II.1 la contractul de finanțare numărul 2018-1-RO01-KA101-047462 încheiat între Școala 
Gimnazială Variaș, jud. Timiș și ANPCDEFP București - detalii privind tipurile de activități 
aprobate, Bugetul aprobat al proiectului.

 Anexa II la contractul de finanțare numărul 2018-1-RO01-KA101-047462 încheiat între Școala 
Gimnazială Variaș, jud. Timiș și ANPCDEF București – Bugetul detaliat aprobat al proiectului.

 Anexa III la contractul de finanțare numărul 2018-1-RO01-KA101-047462 încheiat între Școala 
Gimnazială Variaș, jud. Timiș și ANPCDEF București - Reguli financiare și contractuale

 Anexa IV la la contractul de finanțare numărul 2018-1-RO01-KA101-047462 încheiat între Școala 
Gimnazială Variaș, jud. Timiș și ANPCDEF București - Baremuri aplicabile.

 Ghidul de management al proiectelor Erasmus+ de mobilități în domeniul educației școlare / educației 
adulților, 2018.

3/7
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6. Obiectul procedurii

Această procedură se aplică tuturor cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Variaș, de la toate 
nivelurile de studiu (preșcolar, primar, gimnazial).

7. Responsabilităţi:
 Responsabilul Comisiei pentru proiecte și programe monitorizează procedura
 Managerul de proiect şi responsabilul cu implementarea şi valorizarea monitorizează procedura
 Profesorii evaluatori implementează procedura.
 Cadrele didactice constituie obiectul procedurii

8.  Mod de desfășurare a procesului de selecție 

Nr. 
crt.

Etapa Descrierea activității Responsabil Termen de 
realizare

1 Promovarea selecției Postarea anunțului de selecție, a procedurii de 
selecție și a documentele necesare pe site-ul 
școlii (www.scoalavarias.ro), precum și pe 
blogul proiectului 
(noiprofesorinoicompetenteka1.wordpress.com). 

Afișarea anunțului de selecție și a calendarului 
de desfășurare a selecției la avizierul din 
cancelarie, la toate structurile școlii.

Echipa de 
management 
a proiectului

05.09.2018

2 Stabilirea comisiei de 
selecție a 
participanților la 
cursuri

Stabilirea prin decizie internă a Comisiei de 
selecție a participanților la cursuri, componența 
comisiei fiind următoarea: doi profesori și un 
reprezentant al Consiliului Local din Comisia de 
învățământ.
Notă: În stabilirea componenței Comisiei de 
selecție a participanților se va aplica principiul 
transparenței și al evitării conflictului de 

Echipa de 
management 
a proiectului

07.09.2018

http://www.scoalavarias.ro/
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interese.

3 Depunerea dosarelor de 
candidatură

Candidații interesați își vor depunde dosarele de 
candidatură cuprinzând documentele menționate 
în prezenta procedură. Dosarele candidaților vor 
fi înregistrate la secretariatul unității de 
învățământ.

Candidații 17.09.2018
Ora 14:00

Evaluarea administrativă a dosarelor de 
candidatură.

Comisia de 
selecție

19.09.2018

Susținerea interviului motivațional Comisia de 
selecție

20.09-
21.09.2018

Afișarea rezultatelor procesului de selecție Comisia de 
selecție

25.09.2018
Ora 12:00

Depunerea contestațiilor la secretariatul unității 
de învățământ

Candidații 25.09.2018
Orele
12:00-14:00

4 Selecția candidaților și 
stabilirea listelor finale 
de participanți la 
mobilitate
(Notă: Evaluarea 
candidaților se va face 
conform criteriilor 
menționate în anexa 2 
și anexa 2.A. 
Rezultatele probei de 
interviu nu se pot 
contesta.)

Soluționarea contestațiilor și afișarea 
rezultatelor finale ale procesului de selecție a 
participanților.
Eventualele contestății privind rezultatele 
procesului de sleecție a candidaților vor fi 
analizate de o echipă numită de responsabilul 
proiectului, care va fi formată din alte persoane 
decât cele care au participat la selecția inițială. 
Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor 
este finală. 

Comisia de 
soluționare a 
contestațiilor
Comisia de 
selecție

27.09.2018
Ora 12:00

5. Validarea rezultatelor. 
Întocmirea listei de 
participanți

În funcție de rezultatele obținute de participanți 
în urma procesului de selecție, se va întocmi o 
listă a participanților pentru fiecare curs, în 
ordinea descrescătoare a rezultatelor obținute. 
Vor fi luați în calcul și participanți ca rezerve. 

Comisia de 
selecție

01.10.2018

6 Întocmirea raportului 
privind procesul de 
selecție

Comisia de selecție va întocmi un raport privind 
selecția candidaților, raport care va conține toate 
datele referitoare la procesul de selecție și 
desfășurarea acestuia. Raportul însoțit de 
dosarele candidaților și celelalte documente de 
selecție vor fi predate managerului de proiect în 
vederea arhivării. 

Comisia de 
selecție

01.10.2018

7 Încheierea contractului 
cu participanții

Candidații declarați admiși în urma procesului 
de selecție vor încheia contractul financiar 
(Anexa V).

Echipa de 
management 
a proiectului

04.10.2018
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9. Documente de lucru
9.1. Dosarul de candidatură al participanților la procesul de selecție

Dosarul de candidatură va cuprinde:
 Opis
 Cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la concursul de selecție (Anexa 1);
 Copie xerox după cartea de identitate;
 Scrisoare de intenție, în care se vor menționa modalitățile de diseminare și se va detalia modul în care vor fi 

utilizate rezultatele participării la proiect (model Anexa 4);
 CV în format european datat și semnat de către candidat; 
 Fişa de evaluare cu punctajul autoevaluării, având anexate copii xerox după documentele justificative în 

conformitate cu originalul (Anexa 3);
 Acordul de suplinire.

9.2 Raportul Comisiei de selecție
În termen de 4 zile lucrătoare de la finalizarea selecției, comisia de selecție va întocmi un raport 

privind selecția candidaților care trebuie să cuprindă:
 data și locul sesiunilor de evaluare
 componența comisiei
 scurtă descriere a desfășurării procesului de selecție
 rezultatele finale ale evaluării


Dosarele de candidatură, însoțite de toate documentele de evaluare elaborate de comisia de 
selecție, semnate de toți membrii, raportul comisiei însoțit de listele finale, fac parte din documentația 
proiectului și vor fi gestionate conform deciziei echipei de gestiune a proiectului și arhivate conform 
prevederilor legale.
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11. Cuprins

Numărul 
componentei în 

cadrul procedurii 
operaţionale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina

Coperta

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 
ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 

1.

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 1.

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, 
după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale

2.

4. Scopul procedurii operaţionale 2.
5. Documente de referinţă aplicabile activităţii procedurale 3
6. Obiectul procedurii 4.
7. Responsabilităţi în derularea activităţii 4.
8. Mod de desfășurare a procesului de selecție 4.
9. Documente de lucru 6.
10. Cuprins 7.
11. Anexe 8.

10. Anexe

Nr. anexă Denumirea anexei

1. Cerere de înscriere
2. Criterii de selecție dosar 

2.A Criterii de selecție interviu
3 Fișa de evaluare
4 Model scrisoare de intenție
5 Model CV european 
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