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ANEXA 1 – pentru profesori
Nume și prenume ………………………………………….
Data: ……………………..
CHESTIONAR PENTRU APARTENENŢA LA ECHIPA DE PROIECT(pentru profesori și elevi)
Pe o scala de la 1 la 5, (1 - în foarte mică măsură, 2 – în mică măsură, 3 – într-o oarecare măsură, 4 - în mare măsură, 5 - în foarte
mare măsură)
1. Cât de motivaţi sunteţi să vă implicaţi activ în toate activităţile şi sedintele de proiect?
1
2
3
Argumentaţi

4

5

2. Cum aţi aprecia capacitatea dvs de a vă exprima liber în limba engleză?
1
2
3
4
Argumentaţi

5

3. Cum aţi valorifica în instituţie şi comunitate competenţele dobândite în cadrul acestui parteneriat strategic?
1 2 3 4
Argumentaţi

5

4. Cât de dispuşi sunteţi să alocaţi din timpul personal studierii Ghidului programului Erasmus+, insistând pe Acţiunea-Cheie 2?
1 2 3
4
Argumentaţi

5

5. Cât de dispuşi sunteţi să contribuiţi cu bani personali în caz de necesitate?
1
2
3
4
Argumentaţi

5

ANEXA 2 –pentru profesori
CRITERII DE SELECȚIE ÎN ECHIPA DE PROIECT
FIŞĂ DE AUTOEVALUARE

Nr.

Criterii de selecție

Nr. maxim
de
puncte

1

Contribuţii la scrierea sau traducerea
proiectului

5 puncte

Vă rugăm să
exemplificați!

2

Contribuţii la găsirea
partenerilor

5 puncte

Vă rugăm să
exemplificați!

3

Experientă în derularea altor
proiecte europene (participarea
la activităţi din cadrul altor
proiecte Socrates/Comenius sau alte
proiecte-maxim 5 proiecte
Experienţă în derularea şi
implementarea de proiecte culturale,
de mediu, alte proiecte
organizaţionale-maxim 5 proiecte.
Competenţe de comunicare în limba
engleză

10 puncte
(cate 2 puncte
pentru fiecare
proiect)

Titlul proiectului,
rolul dvs. în
proiect

10 puncte
(cate 2 puncte
pentru fiecare
proiect)
10 puncte
4 puncte nivel
începător
7 puncte nivel
mediu
10 puncte nivel
avansat
5 puncte
(cate 1 punct
pentru fiecare
competență)

Titlul proiectului,
rolul dvs. în
proiect

crt.

4

5

6

7
8

Competenţe şi abilităţi în
utilizarea noilor tehnologii
informaţionale şi de
comunicaţie (redactare documente
Word,Excel, Power Point, utilizarea
internetului, MS Publisher)
Disponibilitate de a participa
la activităţile locale ( timp şi
implicare)
Disponibilitatea şi
capacitatea de a desfăşura
activităţi non-formale în
concordanţă cu obiectivele
proiectului (timpul alocat
pentru proiectarea, implementarea,
evaluarea şi
întocmirea portofoliului
activităţii) - exemplificați cu

5 puncte

5 puncte

Nr. puncte
obținut prin
autoevaluare

Nr. puncte
acordat de
comisia de
evaluare

Observații

(punctajele
nu se cumulează)

9
10

11
12

13
14

minim două activităţi)
Experienţă în diseminarea
rezultatelor

10 puncte

Vă rugăm să
exemplificați!

Disponibilitatea pentru
întocmirea unor portofolii şi
materiale de calitate în cadrul
activităţilor derulate (spirit de analiză şi
sinteză, coerenţă la nivel de conţinut a
materialelor, etc)
Respectarea termenelor limită în
activităţile educative de la nivelul şcolii
Deschidere pentru cunoaşterea şi
înţelegerea altor valori, de a împărtăşi
experienţe si bune practici la nivel
naţional şi în cadrul reuniunilor
transnaţionale
Posibilităţi de motivare a
elevilor şi părinţilor de a lua
parte la activităţile proiectului
Disponibilitate de timp pentru a verifica
zilnic emailul, pagina de Facebook a
proiectului şi pentru a răspunde prompt
la solicitările urgente

10 puncte

Vă rugăm să
exemplificați!

Total

100 puncte

5 puncte
10 puncte

5 puncte

5 puncte

NUME ŞI PRENUME: ________________________________________

ÎN CAZUL ÎN CARE VEȚI FI SELECTAT PENTRU A FACE PARTE DIN ECHIPA DE IMPLEMENTARE A
PROIECTULUI, DORIȚI SĂ BENEFICIAŢI DE O MOBILITATE? BIFAȚI RĂSPUNSUL CORESPUNZĂTOR:

DA

NU

Notă:
1) Pentru o eficientizare a evaluării, vă rugăm să completaţi direct în tabel, la rubrica de observaţii.
2) Sunteți de acord să aduceți documente justificative dacă vi se solicită.
3) La criteriile 8,11,12,14 se va ține cont și de disponibilitatea manifestată în proiectele anterioare/alte
sarcini la nivelul școlii.

Data: ……………………..

Semnătura

ANEXA 3
Criterii de selecție elevi/ dosar de candidatură
Anexa 3.1
CERERE DE ÎNSCRIERE
Selecţie proiect nr: 2020-1-SI01-KA229-075943_5
Titlu proiect: Erasmus+ KA229- “FRIEND ME ; DON'T BULLY ME”
Colegiul de Arta “Ciprian Porumbescu “Suceava
Nr. de înregistrare:

Doamnă Director,

Subsemnatul(a) (numele şi prenumele cu majuscule) __________________________
__________________________________________________________, elev(ă) în clasa __________ la Colegiul de Arta
“Ciprian Porumbescu “Suceava, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de selecţie din cadrul proiectului de
parteneriat strategic Erasmus+ KA229- “FRIEND ME ; DON'T BULLY ME”
Date personale:
CNP ___________________________________
Domiciliu ______________________________________________________________
Telefon fix __________________ Telefon mobil________________________________
E-mail ____________________________________
Am luat la cunoştinţă despre criteriile, probele de selectie şi datele de desfășurare a concursului de selecţie.
Cunosc perioada de derulare a proiectului, anii școlari 2020– 2021 și 2021 – 2022, și mă angajez ca să particip la activitățile
proiectului pe toată perioada.
Semnătura elevului _______________________________________
Semnătura părintelui/tutorelui legal __________________________
Data:

Anexa 3.2 RECOMANDAREA DIRIGINTELUI
Selecţie proiect nr: 2020-1-SI01-KA229-075943_5
Titlu proiect: Erasmus+ KA229- “FRIEND ME ; DON'T BULLY ME”
Colegiul de Arta “Ciprian Porumbescu “Suceava
Nr. de înregistrare:

RECOMANDAREA DIRIGINTELUI
Numele și prenumele elevului/elevei: …………………………………………………….
Clasa: ………………
Media la purtare în anul școlar 2019/2020: …………………
Prezentați aspectele pe care le considerați importante despre acest/această elev/elevă. Comparativ cu alți elevi ai clasei din care face parte,
evaluați pe o scară de la 1 la 5 acest elev în ceea ce privește:
1
(insuficient

2
(satisfăcător)

3
(bine)

Motivația de a
participa la
activitățile clasei
Capacitatea de a
lucra în echipă
Capacitatea de a
relaționa cu colegii
Rezultate obținute în
coordonarea
activităților
Implicare activă în
proiectele școlii

Orice informație care poate diferenția eleva/elevul de alții este binevenită.
Data:
Diriginte ___________________________

semnatura ________________

4
(foarte bine)

5
(excepțional)

Anexa 3.3
Selecţie proiect nr: 2020-1-SI01-KA229-075943_5
Titlu proiect: Erasmus+ KA229- “FRIEND ME ; DON'T BULLY ME”
Colegiul de Arta “Ciprian Porumbescu “Suceava
Nr. de înregistrare:

Acord parinte/reprezentant legal

Subsemnatul………………………………………..….., posesor al C.I. seria……nr……… în calitate de parinte/reprezentant legal al
elevului………….........................................………….., de la Colegiul de Arta “Ciprian Porumbescu “Suceava, îmi dau acordul cu
privire la înscrierea candidaturii copilului meu, posesor al C.I. seria…......…nr …………… la concursul de selecție pentru participarea la
activitățile din cadrul proiectului de parteneriat strategic : Erasmus+ KA229- “FRIEND ME ; DON'T BULLY ME” înregistrat cu numărul
de referință 2020-1-SI01-KA229-075943_5.
Tototdată, în cunoștință de cauză, îmi exprim acordul pentru implicarea copilului meu în toate activitățile ce țin de buna desfășurare a procesului
de selectie și pregătire a activităților proiectului:
 Depunerea dosarului de candidatură
 Participarea la probele pentru selecție
 Pregătirea pedagogică, lingvistică, culturală și prevenirea riscurilor
 Participarea la mobilitate
 Realizarea produselor finale
 Diseminarea rezultatelor
 Realizarea documentelor pentru evaluare, raportare și validare
Toate aceste activități nu trebuie să afecteze programul școlar. În cazul în care elevul………………………………………......……..va
fi selectat, prezentul acord reprezintăgaranția unei bune colaborări pe tot parcursului derulării activităților proiectului, între subsemnatul, în
calitate de părinte/reprezentant legal și, Colegiul de Arta “Ciprian Porumbescu “Suceava,

instituția beneficiară a proiectului:

Erasmus+ KA229- “FRIEND ME ; DON'T BULLY ME” înregistrat cu numărul de referință 2020-1-SI01-KA229-075943_5.

Data,

Semnătură părinte,

ANEXA 4
Calendarul procesului de selecţie a participanţilor la mobilităţile Erasmus+,
desfăşurate în cadrul proiectului Erasmus+ KA229- “FRIEND ME ; DON'T BULLY ME” înregistrat

cu numărul de referință 2020-1-SI01-KA229-075943_5
Informarea cadrelor didactice, pedagogilor
şcolari şi a elevilor despre
punerea în aplicare a procedurii de selecţie
.Depunerea dosarelor de candidature la
adresa
proiecte.europene@colegiuldeartasv.ro :
- cadre didactice şi pedagogi şcolari:
scrisori de intenție în limba română și
engleză+chestionar apartenență la echipa de
proiect + documente care atesta cunoașterea
limbii engleze
- elevi
Verificarea dosarelor de candidatură
- cadre didactice şi pedagogi şcolari:
- elevi
Afişarea candidaţilor în ordinea descrescătoare
a punctajelor de la autoevaluare
Centralizarea datelor, completarea Fisei de
evaluare a candidaţilor, calcularea punctajului,
ierarhizarea candidaţilor
- cadre didactice şi pedagogi şcolari:
- elevi
Afişarea candidaţilor în ordinea descrescătoare
a punctajelor obţinute în urma evaluării
dosarelor
Depunerea contestaţiilor

16.11.2020-28.11.2020

Proba de interviu/Testarea lingvistică

06.12.2020-11.12.2020

Soluționarea contestațiilor

16.12.2020

Afişarea candidaţilor admişi în urma procesului
de selecţie, care dobândesc statutul de
participant la proiectul de mobilitate
ERASMUS+

17.12.2020

02.12.2020-06.12.2020- pentru profesori

07.12.2020-11.12.2020 *pentru elevi
11.12.2020-13.11.2020
14.12.2020
06.12.2020-14.12.2020

15.12.2020
15.12.2020

Coordonator proiect Erasmus+: Arotăriței Monica –Petruța

semnatura __________________

Anexa 5

Selecţie proiect nr: 2020-1-SI01-KA229-075943_5
Titlu proiect: Erasmus+ KA229- “FRIEND ME ; DON'T BULLY ME”
Colegiul de Arta “Ciprian Porumbescu “Suceava

Nr. 5672/23.11.2020
Acord de utilizare a datelor personale
Subsemnatul/Subsemnata,________________________________________________________,
CNP_______________________________, profesor la Colegiul de Arta “Ciprian Porumbescu
“Suceava, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor
mele personale în vederea participării la activitățile proiectului Erasmus+ KA229- “FRIEND ME ;
DON'T BULLY ME”

înregistrat cu numărul de referință 2020-1-SI01-KA229-075943_5

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în
conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr.
677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor
electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004.

Data: Nume / Prenume
___________________________________
Semnătura _____________

ANEXA 6

Selecţie proiect nr: 2020-1-SI01-KA229-075943_5
Titlu proiect: Erasmus+ KA229- “FRIEND ME ; DON'T BULLY ME”
Colegiul de Arta “Ciprian Porumbescu “Suceava

Nr. 5673 din 23.11.2020
Declaraţie de conformitate
Subsemnatul/a __________________________________________, membru în echipa de implementare a
proiectului Erasmus+ KA229- “FRIEND ME ; DON'T BULLY ME” înregistrat cu numărul de
referință 2020-1-SI01-KA229-075943_5 declar pe propria răspundere că:
-Toate datele din dosarul de candidatură sunt reale şi pot fi demonstrate cu acte originale;
-Sunt de acord cu modalitatea de selecţie a echipei de proiect;
-Sunt de acord cu procedura de selecţie elaborată;
-Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu faptul că procedura de selecţie nu este contestabilă;
-Am luat la cunoştinţă că este posibil ca fondurile aferente proiectului să nu acopere toate cheltuielile şi fiecare
dintre noi vom suporta o parte din cheltuieli ca şi contribuţie personală;
-Am luat la cunoştinţă faptul că va trebui sa contribui cu 20% din suma totală destinată participării mele sub forma
de împrumut, sumă ce îmi va fi restituită după primirea decontului de către echipa de proiect;
-Sunt de acord cu fotografierea şi filmarea mea în timpul activităţilor, iar materialele foto şi video rezultate în urma
participării mele la proiect să fie utilizate în scopul diseminării rezultatelor;
-Sunt de acord să nu desfăşor activităţile din cadrul proiectului în timpul orelor de program din norma de bază,
excepţie făcând activităţile care se pliază exact pe programa de învăţământ în vigoare şi planificările elaborate;
-Nu există niciun impediment pentru a face parte din echipă, a participa la activităţile şi mobilităţile proiectului în
ţară și străinătate;
-Sunt disponibil(ă) să particip la toate activităţile proiectului şi mă oblig să particip activ la aceste activităţi;
-Prin acţiunile mele, indiferent dacă voi fi sau nu voi fi selectat(ă) să particip la mobilităţile proiectului, nu voi aduce
prejudicii, injurii sau defăimări programului și coordonatorilor proiectului Erasmus+ KA229- “FRIEND ME ;
DON'T BULLY ME” înregistrat cu numărul de referință 2020-1-SI01-KA229-075943_5

Data: _____________________
Semnătură ________________________

ANEXA 7

PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A DOSARELOR
încheiat astazi, ............................. , după verificarea dosarelor de candidatură depuse de cadrele
didactice şi elevii Colegiului de Arta “Ciprian Porumbescu “Suceava care doresc să participe la activităţile de
mobilitate desfăşurate în cadrul proiectului Erasmus+ KA229- “FRIEND ME ; DON'T BULLY ME”
înregistrat cu numărul de referință 2020-1-SI01-KA229-075943_5
finantat de Uniunea
Europeana.
Menţionăm că au fost înregistrate ______ dosare ale candidaţilor pentru mobilităţile din acest proiect
(____ cadre didactice şi ______ elevi) 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.
1

Numele candidatului

Se vor trece candidaţii în ordine alfabetică

Eligibilitate

Observajii in cazul
respingerii

Se va trece, după caz,
DA/NU

Lista de documente lipsă
sau incorect completate

2
3
Coordonator proiect Erasmus+: Arotăriței Monica –Petruța

semnatura __________________

Preşedinte Comisie selecţie: Iftimiu Adriana

semnatura __________________

Evaluator 1: _____________________

semnatura __________________

Evaluator 2: _____________________

semnatura __________________

Director: Bejinaru Alexandra Veronica

semnatura ________________

ANEXA 8
Selecţie proiect nr: 2020-1-SI01-KA229-075943_5
Titlu proiect: Erasmus+ KA229- “FRIEND ME ; DON'T BULLY ME”
Colegiul de Arta “Ciprian Porumbescu “Suceava
Nr. 5674 din 23.11.2020

PROCES-VERBAL
SELECŢIE PARTICIPANŢI
– centralizator rezultate finale –
încheiat astazi, ............................. , cu ocazia selecţiei cadrelor didactice şi a elevilor din cadrul Colegiului de
Arta “Ciprian Porumbescu “Suceava care doresc să participe la activităţile de mobilitate desfăşurate în
cadrul proiectului Erasmus+ KA229- “FRIEND ME ; DON'T BULLY ME” proiect nr: 2020-1-SI01KA229-075943_5
Au fost evaluaţi un număr de ......... elevi şi ......... cadre didactice. Punctajele obţinute de candidaţi sunt prezentate în
tabelul următor:
Nr.
crt

Nume şi prenume
candidat
elev

Clasa

Nume şi prenume
candidat
cadru didactic/

Specializarea

Rezultat
Punctaj

1
2

Nr.
crt

Rezultat
Punctaj

1
2
Coordonator proiect Erasmus+: Arotăriței Monica –Petruța

semnatura __________________

Preşedinte Comisie selecţie: Iftimiu Adriana

semnatura __________________

Evaluator 1: _____________________

semnatura __________________

Evaluator 2: _____________________

semnatura __________________

Director: Bejinaru Alexandra Veronica

semnatura ________________

