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

în cadrul ediţiei procedurii: 

  

Nr. 

Crt. 

Elemente privind 

operaţiunea Numele și prenumele         Funcţia  Data  Semnătura 

1.1.          Elaborat Radu Alina-Maria Responsabil Comisie 

selecție 

25.11.2022   

1.2.            Verificat Moisescu Mihaela Responsabil Proiect 28.11.2022   

1.3.            Aprobat Lica Elena Daniela Director CEX Prahova 29.11.2022   

 

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

  

Nr. 

Crt. 

Ediţia sau, după caz, revizia 

în cadrul ediţiei 

Componentă revizuită Modalitatea 

reviziei 

Data la care se aplică 

prevederile sau reviziei ediţiei 

2.1.            Ediţia I - - De la data aprobării în C.A. 

 

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

ediţiei procedurii: 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

Difuzării 

  

Ex. 

nr. 

  

Department 

  

  

Funcţia 

  

Nume şi 

prenume 

  

Data 

primirii 

  

Semnătura 

3.1.            Aplicare 

Monitorizare 

1 Echipa de 

implementare 

proiect 

Director Lica Elena  

Daniela 

   

3.2.            Informare 

Control 

Aprobare 

el
ec

tr
o

n
ic

 C. A. CEXPh Director Lica Elena  

Daniela 
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3.3.            Arhivare 2 Secretariat Secretar Dragomir 

Mirela 

   

3.4.            Aplicare 3 Comisia de 

selecție 

Responsabil Radu Alina      

 

4. Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul 

1. PO Procedură operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aplicare 

5. Ap Aprobare 

6. Ah Arhivare 

   

 

5. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

 

5.1. CADRUL LEGISLATIV: 

● Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

● Ordin M.E.C. nr. 5562/14.09.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a centrelor județene de excelență/Centrul Municipiului București de 

Excelență; 

5.2. BENEFICIAR: CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA 

5.3. ADRESA: Strada Mărășești, nr. 239, Ploiești, Prahova 

5.4. CONTACT: E-mail secretariat@centrulexcelenta.com 

          Telefon: 0344 408 632 / 0344 408 633 

          Secretariat/Contabilitate: Strada Gheorghe Doja, nr.98, Ploiești, Prahova 

5.5. PROIECT: Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854/an școlar: 2022-2023 

5.6. OBIECTIV PRINCIPAL: 

1. Participarea unui număr de 22 de elevi, la stagii de pregătire, în vederea dobândirii unor 

competențe practice și metodice specifice rolurilor de „persoană resursă”, respectiv 

„Teaching Assistant”.  
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5.7. OBIECTIV STRATEGIC: 

1.1. Formarea unor elevi ca „persoane resursă” (mentori pentru juniori), și „Teaching 

Assistant” prin: 

1.1.1 Exersarea și perfecționarea abilităților de relaționare și comunicare în cadrul 

grupelor de lucru, bazate pe echitate și incluziune; 

1.1.2 Dezvoltarea competențelor interculturale și sociale, a atitudinilor proactive, 

pozitive în cadru competițional, în vederea valorizării performanțelor școlare în 

mediul social și pe piața muncii; 

1.1.3 Creșterea gradului de eficiență a diseminării experienței competiționale personale 

prin sesiuni de lucru specifice  în vederea implicării cât mai multor cursanți în 

acțiuni colaborative formale și non-formale desfășurate de Centrul Județean de 

Excelență Prahova; 

1.1.4 Formarea și exersarea capacităților de organizare și coordonare a unui grup de 

lucru în vederea implicării cât mai multor cursanți în acțiuni colaborative formale 

și non-formale desfășurate de Centrul de Excelență; 

 

6. SCOPUL PROCEDURII: 

 

Scopul prezentei proceduri este acela de a selecta elevii Centrului Județean de Excelență 

Prahova, respectând principiul egalităţii de şanse şi nediscriminării, conform unor criterii stabilite 

în vederea constituirii GRUPULUI ȚINTĂ, în cadrul proiectului mai sus menționat, pentru 

mobilitățile ce vor avea loc în anul școlar 2022-2023, astfel: 

● GRUP ȚINTĂ : elevi înscrişi la Cursurile Centrului de Excelență, Prahova, clasele 

VII-XI 

● Numărul de locuri disponibile: 22, din care: 

a) 5 locuri sunt atribuite elevilor din categorii dezavantajate conform art.15 din 

O.M.E. 5379/ 2022 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor, în 

ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma analizării dosarelor depuse 

prin Formularul de înscriere, indiferent de disciplină.  

Elevii din categoriile dezavantajate sunt: 

 elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe 

ultimele 12 luni pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim 

net pe economie; 

  elevi orfani sau crescuţi de un singur părinte (fără pensia de întreţinere din 

partea celuilalt părinte); 
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 elevi cu tată declarat necunoscut sau elevi abandonaţi de părinţi asupra 

cărora a fost instituită o măsură de protecţie socială; 

 elevi care au deficienţe / afectări funcţionale produse de boli, tulburări 

sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, structurate 

tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, 

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016; 

 

   Elevii care se înscriu pe locurile destinate persoanlor din categorii dezavantajate 

trebuie să încarce în Formularul de aplicație actelele doveditoare. 

 

b) 17 locuri din care: primii elevi plasați pe fiecare disciplină, în urma punctajului 

obținut, iar ulterior, completarea locurilor se va face în ordinea descrescătoare a 

punctajelor obținute în urma analizării dosarelor depuse prin Formularul de înscriere, 

indiferent de disciplină. 

 

CRITERIU DE DEPARTAJARE: 

În caz de egalitate, elevii se vor departaja în funcție de media aritmetică a punctajelor 

obținute la aplicațiile Premiilor Excelenței anii 2020, 2021 și 2022.  

 

 NUMĂRUL LOCURILOR DE REZERVĂ: 3  

În cazul elevilor din categorii dezavantajate, locul de rezervă va fi asigurat de 

următorul elev admis în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în urma 

analizării dosarelor depuse prin Formularul de înscriere, indiferent de disciplină.  

 

În cazul celor 17 locuri, locurile de rezervă vor fi asigurate astfel: fie al doilea elev 

poziționat în urma punctajului obținut pe fiecare disciplină (dacă dispare 

reprezentarea disciplinei), fie următorul admis în ordinea descrescătoare a 

punctajelor obținute în urma analizării dosarelor depuse prin intermediul 

Formularului de înscriere, indiferent de disciplină. 

 

Perioada evenimentelor de formare, de scurtă durată: în intervalul februarie-iunie 

2023, cuprinzând 3 mobilități a câte 7 zile; 

● Fluxul I : 8 elevi, 2  însoțitori; 

● Fluxul II : 7 elevi, 2 însoțitori; 

● Fluxul III: 7 elevi, 2 însoțitori; 
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 Însoțitorii elevilor vor fi angajați ai Centrului Județean de Excelență Prahova, 

implicați în grupurile de lucru ale acestui proiect Erasmus. 

 

7. DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE SELECȚIE: 

a) ETAPELE DE SELECȚIE: 

1. Calendarul etapelor de selecție: Se va publica pe pagina Erasmus+ a site-ului 

www.centrulexcelenta.com, ulterior apelului de selecție, dar nu mai târziu de 

20.03.2023. Acesta cuprinde următoarele etape: 

 20.01.2023 - 19.02.2023: DEPUNEREA dosarelor online prin Formularul de 

înscriere, accesibil din link-ul postat pe pagina Erasmus+;  

 20.02.2023 – 28.02.2023: EVALUAREA dosarelor de către Comisia de 

selecție; 

 01.03.2023: AFIȘAREA rezultatelor inițiale; 

 02.03.2023-03.03.2023: DEPUNEREA contestațiilor; 

Termenul depunerii contestațiilor este de 24 de ore din momentul afișării 

rezultatelor. Depunerea contestațiilor se realizează prin intermediul unui 

formular Google, specific, postat pe pagina Erasmus+; 

 06.03.2023: AFIȘAREA rezultatelor finale și a listei de rezerve. 

2. Apelul de selecție: Apelul de selecție în vederea participării la proiectul Erasmus+, 

va fi transmis pe adresele de e-mail ale elevilor Centrului Județean de Excelență - 

Prahova și va fi postat pe pagina Erasmus+ a site-ului www.centrulexcelenta.com, în 

data de 18. 01.2023. Acesta va conține precizări legate de: 

 perioada și locul derulării mobilității;  

 numărul de locuri disponibile; 

 precizarea condițiilor de eligibilitate; 

 conținutul și modalitatea de transmitere a dosarului de înscriere; 

 calendarul desfășurării selecției. 

3. Depunerea dosarelor: se va realiza conform calendarului,  printr-un formular 

Google, postat pe pagina Erasmus+ a site-ului www.centrulexcelenta.com, fiecare 

document se va încărca în format PDF, la secțiunea specificată. 

4. Analiza dosarelor: dosarele de înscriere vor fi analizate de către Comisia de selecție, 

în perioada precizată în Calendarul activităților. 

5. Afişarea rezultatelor: rezultatele vor fi publicate pe pagina Erasmus+ a site-ului  

www.centrulexcelenta.com, conform Calendarului. 

6. Depunerea contestaţiilor: contestațiile se vor depune, conform Calendarului,  
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printr-un formular Google, postat pe pagina Erasmus+ a site-ului 

www.centrulexcelenta.com. 

7. Publicarea rezultatelor finale și a listei de rezerve: Rezultatele finale și lista de 

rezerve vor fi publicate conform Calendarului, pe pagina Erasmus+ a site-ului 

www.centrulexcelenta.com.  

b) CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:  

● Elev participant la cursurile de Centrului Județean de Excelență Prahova; 

● Competențe lingvistice certificate fie prin adeverință emisă de unitatea școlară de 

proveniență a elevului (din care să rezulte nivelul și anul de studiu al unei limbi de 

circulație internațională), fie prin certificate recunoscute de Ministerul Educației; 

● În cazul mobilităților sub forma schimburilor interșcolare, este necesar acordul scris 

al părinților/reprezentanților legali.  

c) CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE 

● SCRISOARE DE INTENȚIE – Anexa_1; 

● FIȘĂ CRITERII SPECIFICE – Anexa_2; 

● RECOMANDAREA COORDONATORULUI  – Anexa_3; 

● ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR cu caracter personal - Anexa_4; 

● ACORDUL PĂRINTELUI – Anexa_5 (dacă este cazul); 

● COPIE PAȘAPORT SAU CARTE IDENTITATE; 

● AVIZUL MEDICAL („clinic sănătos”) - se va depune cu 5 zile înaintea plecării. 

● COPIE CERTIFICAT competențe lingvistice (dacă există) sau adeverință emisă de 

școala de proveniență prin care se atestă anul de studiu al unei limbi de circulație 

internațională – Anexa_7 

d) EVALUAREA DOSARULUI DE APLICAȚIE 

       Precizări: 

1. Candidaților care nu respectă condițiile de eligibilitate NU li se vor evalua dosarele 

de aplicație. 

2. Dosarele candidaților eligibili vor fi analizate de membrii Comisiei de selecție: 

3. Rezultatele evaluării inițiale și ale celei finale (în urma contestațiilor) vor fi postate pe 

pagina Erasmus+ a site-ului www.centrulexcelenta.com. 

4. Dosarele candidaților eligibili vor fi analizate prin raportarea la grilă de punctaj 

afișată pe pagina Erasmus a site-ul Excelenței. 

8.  ANEXE 

Anexa_1: SCRISOARE DE INTENȚIE; 

Anexa_2: FIȘĂ CRITERII SPECIFICE; 

Anexa_3: RECOMANDAREA COORDONATORULUI; 
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Anexa_4: ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL; 

Anexa_5: ACORDUL PĂRINTELUI;  

Anexa_6: GRILĂ PUNCTAJ 

Anexa_7: MODEL ADEVERINȚĂ COMPETENȚE LINGVISTICE 

Anexa_8: CALENDAR DESFĂȘURARE SELECȚIE; 

Anexa_9: RAPORT ACTIVITATE DE SELECȚIE. 

Anexa_10: RAPORT FINAL (după contestații) 

 

9. DISPOZIȚII FINALE: 

9.1. Contestațiile se depun electronic, în perioada precizată în Calendar, printr-un formular 

Google, postat pe pagina Erasmus+ a site-ului www.centrulexcelenta.com. 

9.2. Prezenta procedură de selecție este utilizată și în cazul evaluării dosarelor de către 

Comisia de contestații, prin raportarea la aceleași condiții de eligibilitate și criterii de selecție. 

9.3. Prezenta procedură de selecție va fi postată pe pagina Erasmus+ a site-ului 

www.centrulexcelenta.com 

 

10. OPIS:  

 

Nr. componentei 

în cadrul procedurii 

 

 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 
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