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3. Dispoziţii generale
Prezenta metodologie a fost elaborată în vederea evaluării şi selecţiei grupului ţintă-elevi, conform
descrierii din formularul de aplicaţie al proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ KA229 ”Women powerraising awareness”, nr. ref. 2020-1-PL01-KA229-081676_4, aprobat în cadrul programului Erasmus+,
finanţat de Comisia Europeana prin ANPCDEFP, derulat de Colegiul Național „Zinca Golescu”, Pitesti, în
calitate de Beneficiar, dar și a deciziilor luate de echipa de management proiect, în privința evitării situațiilor
de risc identificate la demararea proiectului.
Obiective generale: incluziune sociala, valori comune, implicare si participare civica
Pentru atingerea obiectivului specific al proiectului, care vizează promovarea drepturilor femeilor, a
modalitatilor de protejare a acestora si a modelelor feminine din toate culturile proiectului, în rândul
elevilor din clasele a IX-a - a XII-a, liceul nostru va colabora cu alte 4 instituții școlare europene, pe o
perioada de 2 ani școlari, respectiv in intervalul 01.09.2020 – 31.08.2022.
Instituțiile partenere sunt:
I Liceum Ogolnoksztalcace im. Leona Kruczkowskiego, Poland (Coordinator parteneriat)
ONUR ATES ANADOLU LISESI, Turkey
Gymnázium J.V.Jirsíka, Czech Republic
IPEOA Enrico Mattei, Italy
4. Institutia școlară beneficiară şi grupul ţintă-elevi:
Colegiul Național „Zinca Golescu”, Pitești
Structura grupului ţintă-elevi:
Este format din elevii claselor IX – X, care vor participa atât la activități locale, cât și intnaționale ale
proiectului. Se vor alege 35 elevi la nivel de instituție, din care, prin concursuri ulterioare, vor fi selectați 24
elevi pentru a participa la mobilitățile prevăzute în planul de activități ale proiectului.
*Ca urmare a necesității respectării reglementărilor legale în vigoare privind măsurile de organizare a
activităților în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2, toate documentele de înscriere a elevilor din grupul țintă se vor
completa on line, link-urile aferente formularelor fiind postate pe site-ul liceului https://zincagolescu.ro/2020/10/28/anunt-selectie-elevi-erasmus/ și pe pagina de facebook a liceului
https://www.facebook.com/ColegiulNationalZincaGolescu.
5. Organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie a grupului ţintă- elevi
Comisia de selecţie:
Selecţia este realizată de către comisia de evaluare si selectie a grupului tinta – elevi din cadrul
proiectului ” Women power- raising awareness” (Erasmus + KA229), conform calendarului etapei de
selecție.
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Membrii echipei de evaluare și selecție a grupului țintă al proiectului – elevi:
- Președinte: Coordonator/ Manager proiect, prof. Grecu Aida Mihaela
- Membri evaluatori:
Director, prof. Dr. Maria Broștescu
Profesor, Aurel Bădiță
Contabil, Eugenia Zichil
Bibliotecar, Mariana Pandele
Atribuțiile echipei de evaluare și selecție a grupului țintă al proiectului – elevi:
 Elaborarea procedurii de evaluare și selecție a grupului țintă al proiectului – elevi
 Înregistrarea în documentele oficiale ale școlii a procedurii de evaluare și selecție a grupului țintă al
proiectului – elevi
 Promovarea concursului de evaluare și selecție a grupului țintă al proiectului – elevi la nivelul comunității
școlare din Colegiul Național Zinca Golescu
 Implementarea procedurii de evaluare și selecție a grupului țintă al proiectului – elevi
 Validarea și anunțarea rezultatelor finale ale procesului de evaluare și selecție a grupului țintă al
proiectului – elevi
 Redactare raport/ proces-verbal al activitatii de evaluare și selectie, in termen de 10 zile de la finalizarea
evaluarii si selectiei. Toate documentele aferente procedurii de selectie fac parte din documentatia
proiectului si vor fi gestionate si arhivate de membrii echipei de management a proiectului, in unitatea
noastra de invatamant.
Persoanele implicate în evaluarea solicitărilor de selecţie vor respecta următoarele reguli:
 îşi vor exercita atribuţiile cu onestitate, corectitudine, bună-credinţă şi responsabilitate;
 vor evalua în baza criteriilor stabilite;
 vor formula aprecieri cu imparţialitate;
 vor fi obiective în evaluare;
 vor păstra confidenţialitatea pe toată durata evaluării;
 vor asigura transparenţa deciziilor privind selecţia;
 vor respecta procedurile şi termenele stabilite.
 vor respecta măsurile de organizare a activităților în cadrul unităților de învățământ în condiții de
siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2
Criteriile de selecţie:
Selecţia elevilor din grupul ţintă se va face cu respectarea principiului egalităţii de şanse şi
nediscriminării şi se va realiza fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii
de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, convingeri, nevoi speciale şi alte criterii care pot conduce la acte
de discriminare directă sau indirectă.
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A. Condiții de eligibilitate:
1. Participanții la selecție trebuie să fie elevi în clasele a IX-a și a X-a la Colegiul National „Zinca Golescu”,
Pitesti;
2. Elevii trebuie să aibă acordul părinților pentru a participa la mobilitățile din altă țară;
3. Familia elevilor trebuie să poată găzdui, timp de minimum 5 nopti, un elev/o elevă dintr-o țara parteneră,
atunci când are loc deplasărea transnaționale cu elevi în România;
4. Dosarele de candidatură trebuie să fie corect și complet întocmite.
B. Condiții de selecție:
 limba engleză, nivel minim B1 (constituie avantaj deținerea unui certificat, care atestă competențele
lingvistice, diplome la concursuri/ olimpiada de limba engleza din anul școlar anterior);
 competenţe de utilizare a mijloacelor media digitale: cunoștințe T.I.C. (Word, Excel, Movie Maker,
Publisher, Photoshop, Prezi, PPT, etc);
 interes pentru temea proiectului- drepturile omului/ femeilor;
 disponibilitate temporală (disponibilitatea de lucru în afara orelor de curs, în weekend sau, după
situație, chiar în vacanță);
 dorinţă de implicare şi asumarea responsabilităţii;
 abilități de exprimare în mod creativ;
 disponibilitate de lucru în echipă, seriozitate;
 interes pentru studiu şi documentare;
 spirit de iniţiativă;
 toleranţă, rezistenţă la stres, capacitate de adaptare;
 respectarea termenelor de lucru și de predare a unor materiale.
C. Procesul de selecție al candidaților:
Elevii care doresc să facă parte din grupul țintă al acestui proiect vor realiza și vor depune la biblioteca
liceului, cu numar de inregistrare, un dosar de candidatură, care va conține următoarele documente, in ordinea
urmatoare:
1. Cerere de înscriere
2. Copie după cartea de identitate
3. Chestionar
4. Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali
5. CV Europass -engleză (atașați copii diplome, dacă este cazul)
6. Scrisoare de intenție, în limba engleză, de maxim o pagină, în care se va specifica de ce își doresc să
facă parte din grupul țintă al acestui proiect și care sunt competențele care îi recomandă pentru a
participa la acest proiect. Scrisoarea va fi redactată în format digital, în limba engleză, Times New
Roman, 12.
7. Un citat/ ghicitoare/ slogan cu referire la tema proiectului, în limba engleză (prezentare la libera
alegere)
8. * Logo/ poster/ flyer/ broșură pentru promovarea proiectului în format digital trimis la:
aida.grecu@zinca-golescu.ro
Documentele solicitate se vor descărca de pe website-ul sau pagina de Facebook a liceului, se vor printa întrun singur exemplar și vor fi depuse, în ordinea precizată mai sus, într-un dosar cu șină, fiecare pagină fiind
numerotată.
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Dosarul va avea o pagină de gardă cu numele liceului, numele și prenumele elevului, clasa, numele proiectului.
Documentele nu vor fi puse în folii protectoare.
Absența unuia sau a mai multor documente necesare duce la respingerea dosarului de candidatură.
*In cazul in care autoritatile decid inchiderea scolilor si derularea procesului educativ numai online, dosarele
de candidatura se vor trimite online, la adresa aida.grecu@zinca-golescu.ro , respenctand acelasi calendar
de derulare a procesului de selectie.
În urma evaluării tehnice și calitative a dosarelor de candidatură, echipa de selecție a grupului țintă va
alege 35 elevi la nivel de instituție, care vor face parte din echipa de implementare a activităților proiectului.
Din grupul format, prin concursuri ulterioare, vor fi selectați 24 elevi pentru a participa la mobilitățile
prevăzute în planul de activități ale proiectului, în perioada celor 2 ani de implementare a acestuia.
Nu se acceptă contestații.
Calendarul procesului de selecție:
Nr crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Etapă
Promovare proiect
Promovare proces selecție în grupul țintă
Depunere dosare candidatură
Evaluare tehnică
Evaluare calitativă
Afișare rezultate selecție

Perioadă
01.09.2020 - 26.10.2020
26.10.2020
27.10.2020 – 06.11.2020
07.11.2020 – 09. 11.2020
10.11.2020 – 12.11.2020
13.11.2020

Termen limită pentru depunere candidaturi: 06 noiembrie 2020 , orele 15:00
6. Dispoziţii finale
Pana la 13.11.2020, comisia de evaluare si selecţie va întocmi un proces verbal privind selecţia, care
trebuie să conțină: componenţa comisiei; o scurtă descriere a desfăşurării evaluării; o lista cu rezultatele
finale ale evaluării.
Documentele de înscriere on line a elevilor din grupul ţintă, documentele elaborate de comisiile de selecţie
fac parte din documentaţia proiectului şi vor fi gestionate conform deciziei echipei de management de
proiect şi arhivate conform prevederilor legale.
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ANEXA 1.
FIȘĂ DE EVALUARE CANDIDATURĂ
pentru alegerea grupului țintă în cadrul proiectului
Erasmus + ”Women power- raising awareness”
nr. ref. 2020-1-PL01-KA229-081676_4

Nr. Documente
Crt.
1. Cerere de înscriere

Punctaj

2. Copie după cartea de identitate

5p
5p

3.
4.
5.
6.
7.
8.

5p
5p
5p
10 p
30 p
10 p

Chestionar
Media la purtare în anul școlar 2019-2020
Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali
CV Europass -engleză (atașați copii diplome, dacă este cazul)
Scrisoare de motivație - engleză
Un citat/ ghicitoare/ slogan cu referire la tema proiectului, în limba
engleză (prezentare la libera alegere)
9. Logo/ poster/ flyer/ broșură pentru promovarea proiectului în
format digital trimis la:
aida.grecu@zinca-golescu.ro
TOTAL

COMISIE DE SELECTIE:
Președinte: prof. Coordonator Grecu Aida Mihaela
Membri evaluatori:
Director, prof. Dr. Maria Broștescu
Profesor, Aurel Bădiță
Contabil, Eugenia Zichil
Bibliotecar, Mariana Pandele
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ANEXA 2.
CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………........................................
elev/ elevă în clasa …………, profil………………………………………………la, Colegiul National „Zinca
Golescu”, Pitesti, legitimat/ legitimata prin CI seria ……….……….. nr..........………..…, eliberată de
…………………………., la data de …………………, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de
selecţie pentru proiectul Erasmus + ”Women power- raising awareness” nr. ref. 2020-1-PL01-KA229081676_4, care se va derula în perioada 01.09.2020 – 31.08.2022.
Media generala pe anul 2019 -2020 ..............................................
Numar absente pe anul scolar 2019 – 2020...................................
Media la purtare.............................................................................
Corigente in anul scolar precedent: DA □
NU □
Prezentei cereri de înscriere anexez următoarele documente:
• Copie xerox după cartea de identitate;
• Chestionar elevi;
• Acord părinţi pentru participarea la selecţie;
• CV în format Europass in limba engleza, semnat de candidat;
• Scrisoare de intenţie in limba engleza, semnată de candidat;
• Un citat/ ghicitoare/ slogan cu referire la tema proiectului, în limba engleză (prezentare la libera alegere)

Data:

Semnătură patinte:

Semnătură candidat:

Doamnei Director al Colegiului National „Zinca Golescu”, Pitesti
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ANEXA 3.
CHESTIONAR ELEVI
Bifați cu „X” casetele care conțin informații ce vă caracterizează:
Vorbitor de limba engleza nivel A2 (alegeti cel mai inalt nivel de coompetenta pe care-l aveti)
Vorbitor de limba engleza nivel B1(alegeti cel mai inalt nivel de coompetenta pe care-l aveti)
Vorbitor de limba engleza nivel B2(alegeti cel mai inalt nivel de coompetenta pe care-l aveti)
Am participat la schimburi de experienta in strainatate(Erasmus+, Comenius, etc)
Sunt dispus/a sa particip la activitatile proiectului in timpul liber (inclusiv sambata)
Vreau sa lucrez intr-un mediu international
Am posibilitatea de a caza un elev strain in propria sa camera
Am posibilitatea de a caza un elev strain in camera mea, dar in paturi diferite
Parintii sunt de acord sa cazez un elev strain timp de 6 nopti
Parintii NU sunt de acord sa cazez un elev strain timp de 6 nopti
NU am posibilitatea de a caza un elev strain in locuinta mea
Am acces la Internet pe telefon in permanenta
NU am acces la Internet pe telefon in permanenta
Imi place sa invat din experienta altora
Sunt interesat/a de drepturile omului, drepturile si misiunea femeilor
Imi doresc sa interactionez cu femei de succes din diverse domenii
Imi doresc sa descopar modalitati de implicare civica
Parintii sunt de acord cu participarea la activitatile proiectului
Parintii NU sunt de acord cu participarea la activitatile proiectului
Parintii sunt de acord sa ma deplasez in strainatate la o scoala partenera
Parintii NU sunt de acord sa ma deplasez in strainatate la o scoala partenera
Am competentente digitale nivel mediu
Am competentente digitale nivel avansat
Sunt capabil/a sa folosesc retele de socializare (Facebook, Instagram, etc)
NU am permisiunea sa foloosesc retele sociale (Facebook, Instagram, etc)
Ma adaptez usor la situatii noi
Sunt creativ/a
Imi doresc sa invat caracteristicile unei campanii
Imi place sa ies din zona de confort
Sunt o persoana sociabila
Candidat:
Clasa:
Numele profesorului diriginte:
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ANEXA 4
ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL
Subsemnatul/a,…………………………………………..................................................
CNP…….................................................CI……………………………………………eliberată
de.…………..……………..,
la
data
de
……………….,adresa
de
domiciliu…………………..………..…………………………………………………………...localitatea…
………………………….judeţul………………………..telefon………..………...email.............................................................,
în
calitate
de
părinte
/
tutore
al
elevului/
elevei............…………………………………………..,
clasa……………………….…………
CNP…………...................……...,
CI………………………….………………..…,
eliberată
de
………………………….,
la
data
de
…………………,
adresa
de
domiciliu….……………………………………………………………………………………..localitatea…
……………………… judeţul……………………
Declar următoarele:
- sunt de acord cu participarea fiului meu/fiicei mele ……………………..…………………................. la
concursul de selecţie pentru proiectul Erasmus + ”Women power- raising awareness” nr. ref. 2020-1-PL01KA229-081676_4.
- sunt de acord cu participarea la activitatile locale ale proiectului, precum si cu DA
prelucarea datelor personale si a imaginii fiului/ fiicei mele, de catre toate institutiile
participante in proiect si cele care supervizeaza corecta implementare a acestuia, in NU
scopul bunei derulari a proiectului si atingerii obiectivelor propuse;
- sunt de acord cu participarea la activitatile transfrontaliere ale proiectului, DA
precum si cu prelucrarea datelor personale si a imaginii fiului/ fiicei mele, de catre
toate institutiile participante in proiect si cele care supervizeaza corecta NU
implementare a acestuia, in scopul bunei derulari a proiectului si atingerii
obiectivelor propuse;
- îmi asum răspunderea cu privire la îndeplinirea, de către fiul meu / fiica mea
DA
……….…………………………….........………………, a tuturor obligaţiilor ce
revin beneficiarilor prin proiect (participarea la toate activitățile de proiect, în cazul NU
în care va fi selectat/ă pentru participarea la LTT- activitate de invatare la o institutie
scolara partenera).
Semnătură părinte:
Data:
Numar de telefon
părinte:
Adresa de e-mail
părinte:

Doamnei Director al Colegiului National „Zinca Golescu”, Pitesti
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ANEXA 5
GRILĂ DE EVALUARE TEHNICĂ
A DOSARELOR DE CANDIDATURĂ GRUP ȚINTĂ
în selecția grupului țintă în cadrul proiectului

Erasmus + ”Women power- raising awareness”
nr. ref. 2020-1-PL01-KA229-081676_4

CANDIDAT : ....................................................................................., clasa ....................................

Nr.
Crt.
1.

Documente

2.

Acordul scris al părinților/ susținătorilor
legali
CV Europass -engleză (atașați copii
diplome, dacă este cazul)
Scrisoare de motivație - engleză

3.
4.
5.

Cerere de înscriere

7.

Un citat/ ghicitoare/ slogan cu referire la
tema proiectului, în limba engleză
Logo/ poster pentru promovarea
proiectului printat și în format digital
trimis la aida.grecu@zinca-golescu.ro
Copie după cartea de identitate

8.

Media la purtare în anul școlar 2019-2020

6.

Există în
dosar

COMISIE DE SELECTIE:
Președinte: prof. Coordonator Grecu Aida Mihaela
Membri evaluatori:
Director, prof. Dr. Maria Broștescu
Profesor, Aurel Bădiță
Contabil, Eugenia Zichil
Bibliotecar, Mariana Pandele
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Nu există
în dosar

Colegiul Naţional
”ZINCA GOLESCU” Piteşti

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
privind

Ediţia: I
Nr.de ex.: 1
Revizia: 0

Adresa: Str. Egalităţii, nr. 34, Piteşti, Argeş
Telefon/Fax: 0248 218361
e-mail:zinca_golescu_pitesti@yahoo.com
Site: www.zinca-golescu.ro

Selecția grupului țintă de elevi pentru proiectul
” Women power- raising awareness”
Erasmus + KA229

COMISIA DE MANAGEMENT AL
PROIECTULUI

Cod: PO-Erasmus+ ” Women power- raising awareness”

Pagina Page 12 of 15

P.O. 04. 07
Exemplar nr.: 1

ANEXA 6
REGISTRU DE ÎNREGISTRARE A DOSARELOR DE CANDIDATURĂ
la selecția grupului țintă în cadrul proiectului

Erasmus + ”Women power- raising awareness”
nr. ref. 2020-1-PL01-KA229-081676_4
Numele şi prenumele candidatului

Nr.
crt.

Număr
înregistrare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Responsabil cu înregistrarea dosarelor,
Nume: bibliotecar Mariana Pandele
Semnătură:

12

Profil
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Data
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ANEXA 7

PROCES VERBAL DE VERIFICARE TEHNICA A DOSARELOR
înscrise la selecția grupului țintă în cadrul proiectului

Erasmus + ”Women power- raising awareness”
nr. ref. 2020-1-PL01-KA229-081676_4
Încheiat astăzi, 09.11.2020 la Colegiul National „Zinca Golescu”, Pitesti, cu ocazia verificării tehnice a
dosarelor de candidatură a elevilor, în cadrul proiectului Erasmus + ”Women power- raising awareness” nr.
ref. 2020-1-PL01-KA229-081676_4, finanţat de Uniunea Europeană.
Menţionăm că au fost înregistrate ...... dosare ale candidaţilor pentru mobilităţile din acest proiect din care
.....sunt eligibile (îndeplinesc condiţiile eliminatorii) şi intră în procesul de selecţie propriu-zis, iar ......sunt
ineligibile.
Situaţia verificării dosarelor este prezentată în tabelul de mai jos:
Nr. crt. Numele candidatului
Eligibilitate Observaţii în cazul respingerii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
COMISIA DE SELECŢIE:Președinte: prof. Coordonator Grecu Aida Mihaela
Membri evaluatori: Director, prof. Dr. Maria Broștescu
Profesor, Aurel Bădiță
Contabil, Eugenia Zichil
Bibliotecar, Mariana Pandele
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ANEXA 8
PROCES VERBAL SELECŢIE
a grupului țintă în cadrul proiectului

Erasmus + ”Women power- raising awareness”
nr. ref. 2020-1-PL01-KA229-081676_4
Încheiat astăzi, 12.11.2020 la Colegiul National „Zinca Golescu”, Pitesti, cu ocazia evaluării calitative a
dosarelor de candidatură și a selecţiei elevilor care doresc să facă parte din grupul țintă și participe la
activităţile organizate în cadrul proiectului Erasmus + ”Women power- raising awareness” nr. ref. 2020-1PL01-KA229-081676_4, finanţat de Comisia Europeană.
Au fost evaluate un număr de ......... dosare de candidatură, dintre care .....candidati admisi, ..........candidati
respinsi si .........candidati cu statut de rezerva.
Punctajele obţinute de candidaţi sunt prezentate în tabelul următor:
Nr. crt. Numele candidatului
Punctaj
Rezultat
Admis/ Respins/ Rezervă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
COMISIA DE SELECŢIE:
Președinte: prof. Coordonator Grecu Aida Mihaela
Membri evaluatori:Director, prof. Dr. Maria Broștescu
Profesor, Aurel Bădiță
Contabil, Eugenia Zichil
Bibliotecar, Mariana Pandele
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ANEXA 9

TABEL ELEVI SELECTAȚI ÎN GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI

Erasmus + ”Women power- raising awareness”
nr. ref. 2020-1-PL01-KA229-081676_4
Nr. crt.

Numele candidatului

Punctaj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
COMISIA DE SELECŢIE:
Președinte: prof. Coordonator Grecu Aida Mihaela
Membri evaluatori:
Director, prof. Dr. Maria Broștescu
Profesor, Aurel Bădiță
Contabil, Eugenia Zichil
Bibliotecar, Mariana Pandele
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Rezultat
Admis/ Respins/ Rezervă

