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CERCETARII

Avizat,

Director,

OGICProf,Damian Maria

CeJUDETU

/

SI CER

METODOLOGIA DE ORGANIZAREA IMPLEMENT
PROIECTULUI
2020-1-RO01-KA102-079229

DISPOZIII

I.
1.

Prezenta metodologie este anex
baz

2.

GENERALE
la contractul de finantare _i nu înlocuie_te documentele de

solicitate de Programul Erasmust, prin intermediul ANPCDEFFP:

Metodologia se aplic

pe toat

durata contractului de finanare

Programului ERASMUS+, Ac iunea

pentru un proiect in cadrul

Cheie 1 - Formare profesional

(VET) proiectul 2020-1

RO01-KA102-079229 cu titlul ,.Europractica, acces deschis pe piaa
in perioada 01.11 2020-30.11.2022, cu mobilitile

muncii", ce se va derula

( 5 fluxuri: Rivensco Consulting LTd ( 2

fuxuri). ConsUE Portugal ( 2 fluxuri) _i North West Academy of English (1 flux)) în Cipru,
ora_ul Paphos, compania intermediar

Rivensco Consulting LTD, organizaia

Georges Hotel Entreprises, in Portugalia, ora_ul Setubal, organizaia

de primire Saint

intermediar

ConsUE

Portugal, hotelurile BOCAGE GEST HOUSEE Alves & Rodrigues _i Hoteis do Rio - Socieda

de Turistica do Rio Sado _i restaurantele Batikano's, Capitao Cook _i NOVO10 _i în Irlanda.

regiunea Donegal. organizaia intermediar North West Academy of English

II.

STRUCTURA DE MANAGEMENT

3. Structura

de

management

a

proiectului

2020-1-RO01-KA102-079229

cu

titlul

Europractica, acces deschis pe pisaa muncii" , din cadrul Programului ERASMUS+
Actiunca cheie 1- Înväämânt profesional _i tehnic (Vocational Education and Training,
VET) este urmätoarea:
a. Coordonator de proiect/persoana de contact cu partenerii

b. Responsabil cu gestiunea financiarä
c. Responsabilul cu formarea profesional
d. Coordonator elevi
Str. Proncipalá. nr. 349.
Terceova. 3273%), Caras-Scverin
Tel/fax: +40 (0)25 526 02 93

www.liceulteregova.ro

Sur. General Berthelot, nr. 28-30, Sector 1
010168, Bucure_ti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax:+40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro

LICEUL TEHNOLOGIC
SF. DIMITRIE"
e.
4.

MINISTERUL EDUCAIEL

Coordonator activiti

Eventualele modificri

I

CERCETARIT

de diseminare _i multiplicare a rezultatelor

care pot s

comunica beneficiarului, in form

apar

seris,

pe parcursul implement rii

proiectului se vor

în format clectronic scanat la urmatoarcle adrese de

c-mail: ana.lozici@yahoo.com.

II.
S.

SELECIA

PARTICIPANILOR

Selectia participan ilor

se organizeaz

inainte de pregatirea iniial.

cu un timp optim înainte de plecarea în mobilitate _i

cultural

_i lingvistic.

perioadele de selecie

fiind stabilite in

functie de contextul epidemiologic actual.

6.

Condiile
a.

de

eligibilitate:

Solicitantul trebuie s fie elev în unitatea de iînvämânt,
la calificarea

b.

preväzut

în cadrul

în clasa destinat

grupului tint_i

proiectului

Så nu beneficieze de finantare din alte proiecte europene pentru stagiul de pregtire

practic;
C.

S poat
a se

demonstra aptitudini i abiliti

desf_ura

în

de

organizaia

d.

S promoveze testul aferent

e.

S aib

f.

S

specifice, în concordan

cu activitatea ce urmeaz

primire;

_i interviul de selecie;

un dosar de candidatur

complet _i corect intocmit;

respecte termenul de înscriere/depunere a dosarului de candidatur;

7. inscrierea candidailor:
a.

Candidaii

vor depune la secretariatul _colilor dosarul de candidatur,

de selectie, iar cererea va primi numr

conform calendarului

de înregistrare.

b. Comisia de selectie va verifica eligibilitatea dosarelor de candidatur

c. Inscrierea candidailor
reprezentanilor

este voluntar,

legali înc

dar pentru minori, trebuie s existe consimämântul

din momentul depunerii cererii.

d.

Selectia clevilor se realizeaz

în condiile

respectrii

e.

Se vor selecta suplimentar trei elevi de rezerv

egalitii

de _anse;

în vederea completrii

cazul în care, din motive obiective, unii dintre cei selectai

renuntj,

grupului tint,

înainte de începerea

stagiului de pregätire practic;

8. Criteriile generale de selectie:
a.

Cerere de participare la proiect + copie C.I.

b. Acordul seris al reprezentantilor legali (doar pentru solicitanii
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C.TV. Europass
d.

Pa_aportul lingvistic Europass (limba englezä)

e.

Serisoare de motivatie

Criteriile

9.

a.

specifice de selectie:

Media generalà îin anul _colar precedent - Valoarea mediei

b.Media general

la limba englez

în anul _colar precedent sau în semestrul precedent (la

alegere)- Valoarea mediei
C.

Media general

la modulele de specialitate în anul _colar precedent sau media notelor de la

modulele de specialitate. din anul _colar în care se face selectia (note obtinute pån

publicärii anunului
d.

de selectie)- laalegere Valoarea mediei

Media la Purtare între 10 _i 5 în semestrul precedent depunerii cererii Valoarea mediei.
Elevii

e.

la data

cu

media la Purtare sub 5

Recomandarea seris

nu

pot

participa la selecie.

a dirigintelui, ca document suplimentar, pentru elevii cu media la

Purtare între 7 - 5.

f.

Test de specialitate în domeniul de specialitate _i cultura trii

gazd.

Testul se noteaz

cu

note de la l la 10.
g.Interviu motivaional.
h.

Statutul de persoan

Interviul se noteaz cu note (minim 1, maxim 3).
cu

oportuniti

reduse

-

1

punct

10. Testul de specialitate

a

Bibliografia pentru test se stabile_te la nivel intern, de unitate de învämânt
dispoziia

_i se pune la

elevilor în timp util, inclusiv prim mijloaccle de comunicare on-line (website,

Facebook etc.);
b.

Data testului de specialitate se stabile_te la nivelul fiecrei

unitai

de învä ämânt

din

consortiu pe baza calendarului seleciei;
c.

Continutul testului de selectie se propune de ctre

d.

Testul de

selectie se corecteaz

de de doi

fiecare unitate de înväämânt;

profesori de specialitate:

11. Interviul motiva ional
a.

Comisia de interviu va avea în component

b.

Comisia de selecie
iar candidaii

doi profesori din cadrul unitii

va elabora intrebári pentru interviu, cel puin

trei întreb ri/

candidat.

vor extrage prin tragere la sorti trei întrebri.

c.

Ficcare întrebare este numerotat,

d.

Comisia de interviu va nota candidatul eu note de la 1 la 3.
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12. Punctajul fînat const în însumarea tuturor notelor8bjinute.
13. Comisia de selectie _i evaluare a clevilor care vor participa la proiectul de mobilitate 2020-1-RO01KA102-079229 cu titlul Europractica, acces deschis pe piaa
a.

Are ca scop organizarea _i desf _urarea

intern
b.

a

directorului

Are urmäloarea

unitäii

de

muncii" :

concursului de selec ie

_i este numit

prin decizia

invämânt;

componen:

Pre_edinte:
Membri: Doi profesori de specialitate, un profesor de limbi strin
c.

Sarcinile comisiei de
Organizeaz

_i consilierul _colar:

selecie:

i räspunde

de modul de desf_urare

Preia dosarele candidailor

a concursului de selecie

de la secretariat i verific

Afiseazä data, ora i locul de desf_urare

Afi_eaz rezultatele seleciei:

eligibilitatea acestora;

a concursului de selecie;

tabele finale cu participanii

admi_i, în ordinea mediilor

pentru fiecare flux;
Pred

responsabilului de proiect documentele rezultate , dosarele de candidatur

procesul verbal al seleciei,

_i

întocmit de membrii echipei de selecie.

14. Comunicarea rezultatelor, depunerea contesta iilor
a.

Comisia de selecie

afi_eaz

la data desfa_urrii

ultimei probe;

b. Contestaiile

rezultatele în termen de maxim dou

se depun în termen de 24 de ore de la data afi_ärii rezultatelor;

c. In cadrul procesului de rezolvare a contestaiilor,
manager de proiect verific obiectul contestaiei
reevalueaz
d.

zile lucrätoare de

situaia

managerul de proiect/ asistentul
_i, împreun

cu comisia de selecie

contestat.

In urma procesului de soluionare

a contesta ilor,

rezultatele af+_ate sunt cele finale.

15. Alte precizäri:
a. Managerul de proiect / comisia de selecie

trebuie s

aib

în vedere evitarea

conflictului de interese. Din acest motiv, membrii comisiei de selecie
o declaraie

vor completa

pe proprie räspundere pentru evitarea conflictului de interese. In situaia

în care se constat

c

o persoan

numit

în comisia de selecie

nu îndepline_te

conditiile referitoare la conflictul de interese (ex. are rude în rândul candidailor).
este inlocuit

la propunerea managerului de proiect cu un nou cadru didactic din

unitatea de învmânt,
b. Toat

documentaia

bencficiar

prin decizie a directorului.
referitoare la procesul de selecie

a proiectului, în portofoliul proiectului

trebuie pästrat

în instituia

de exemplu: decizia intern

referitoare la comisia de selectie, un document care mentioneaz

criteriile de
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C. setecie. dovezi ale faptului c selecia 0st transparent _i anuntat public în timp
util. testele folosite pentru selectie, alte documente specifice stabilite de beneficiar

(de exemplu, copiile actelor de identitate ale participanilor,

documente privind

motivaia retragerii unor candidai aprobai- dac este cazul (declaraii

de renuntare

din partea persoanclor sau alte acte doveditoare). Înlocuirea unei persoane retrase
se va

face respectând ordinca din lista de

(ordinea

rezerve

este

dat

de

punctajele

obtinute la selecie).

IV.
16.

PREGATIREA INIIAL,
Pregätirea iniial,

LINGVISTIC I CULTURAL

lingvistic _i cultural

modular organizat, în România, de ctre

Programul de pregtire

Modulul I- Pregtire
a.

a

participanilor

structur:

cu durata de 8 ore:

pedagogia stagiului (de exemplu: informaii

practic,

în cadrul unui program

realizeaz

beneficiar.

trebuie s respecte urmtoarea

iniial

se

despre organizaia

de primire, locul de

aspecte specifice de comunicare, clemente de cultur

recomandäri referitoare la modalitatea de desfurare
b.

prezentarea general

C.

prezentarea proiectului (tem,

a activitii

organizaionalä.

practice);

Programului Erasmus+

a

scop _i obiective, finanare,

destinaia

cheltuielilor,

valorificarea rezultatelor);
d.

prezentarea sintetic

a contractului de finantare a proiectului (incheiat între AN _i

beneficiar);
e.

prezentarea contractului pentru mobilitate;

f.prezentarea acordului de formare/ programului de lucru _i prezentarea modului în care se
va face evaluarea, validarea _i certificarea competen elor
g.

dobândite în urma mobilitäii;

prezentarea modului de completare a raportului participantului.

Modulul II- Preg tire

lingvistic

h. Ca urmare a pregtirii

- limba englez

cu durata de 25 ore.

lingvistice, unitate de înväämânt

participantul a dobândiv _i-a îmbunätit

trebuie s

nivelul de competene

se asigure c

lingvistice specifice

domeniului de formare.
i.

Unitateca de invämânt
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Modulul II- Pregtire cultural -8 ore
i.

Participanii

vor primi informaii

cultura _i viaa

social

a tärii gazd

participare la activiti
k. Unitatea de învaämânt

despre:
_i a locului în care se desf_oar

mobilitatea

culturale _i vizite la obiective culturale din tara gazd.
trebuie s aib

liste de prezen

pentru orele desfä_urate.

17. Alte preciz ri:
a.

Documentele doveditoare ale pregtirii

(de exemplu: prezentri
strâin

V.
a.

a fiecrui

timpul liber, în afara orelor de

Imediat dup

(dac

selecie,

unitaile

formare

de înväämánt

lista elevilor participani.

în predarea limbilor sträine) ale

modul de pregätire. Pregätirea cultural

se face

profesionalä.

din consoriu

vor trimite beneficiarului, în form

numele profesorului însoitor

i numele profesorului monitor

este cazul);

b.

TRANSPORTUL

c.

Plata cheltuielilor de

d.

CAZAREA I

e.

Plata cheltuielilor de

a.

participani

specializat

pentru cursurile de limb

ASPECTE LOGISTICE

scris.

VI.

în portofoliul proiectului, în instituie

media, referate, curriculum/program

sau copie subcontract cu institu ie

parcurgeri de ctre
in

se pstreaz

organizat de beneficiar _i

transport

MASA sunt

ASIGURRI
Toate

este

cazare

se

cu

partenerii externi

face de beneficiar;

organizate de beneficiar, în colaborare
_i

mas

se

face de

cu

partenerii externi

beneficiar;

MEDICALE / DE CÄLTORIE

persoanele implicate într-o mobilitate (elevi, însoitori, monitori)

au

obligaia

de

a

avea

urmatoarele tipuri de asigurri:

Cardul european de

obtinerii

acestor

Asigurare
privat)

asigurri

carduri de

medical

_i

de

de sntate

eliberat de casele judeene

asigurare este a fiecrei uniti
clätorie cu asigurarea unor

pentru fiecare elev participant. Sarcina obinerii

de

de sntate.

înväämânt

daune cätre

Sarcina

din

consoriu:
teri (asigurare

acestui tip de asigurare este a

elevului participant nmajor sau a reprezentantului legal al elevului participant minor.

Asigurare medicalä _i

de clälorie

(asigurare privat)

monitori. Sarcina obtjinerii acestor asigurari este a fiecrui

pentru profesorii însoitori
însoitor _i monitor.
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VTI. TONTRATTULCU PARTICIPANII /ÎNSOTToRII/MONITORII
a.

Se va realiza între beneficiar _i fiecare participant/ insotitor / monitor. înainte de
inceperea perioadei de mobilitate. conform formatului agreat prin programul Erasmus+

b.

Contractul

se va semna

de urmätoarcle persoane:

Din partea beneticiarului:

reprezentantul legal

Participantul minor / major
Daca participantul este minor, contractul se va semna _i de reprezentantul legal al

minorului
Profesorul

însoitor pentru contractul propriu

Monitorul pentru contractul
C.

propriu

Reprezentantul legal al beneficiarului va semna documentele dup

ce contractul_i

anexele aferente sunt semnate de titularii lor.

VIlI.

RAPORTUL PARTICIPANTULUI
a.

Fiecare participant are obligaia
de mobilitate, s

ca în termen de 30 de zile de la finalizarea ultimei zile

completeze in format electronic raportul individual. Conmpletarea

raportului individual i înregistrarea lui în Mobility toolt constituie cererea de validare
a tuturor cheltuielilor.
b.

Unitatea de învämânt

de unde provine participantul are obligaia

de a acorda asisten

participantilor in vederea completärii raportului.

IX.

ASPECTE FINANCIARE
a.

Managementul finaneiar al proiectului este asigurat de ctre

b.

Beneficiarul va efectua toate plile

însotitori / monitori ctre

beneficiar;

pentru transport, servicii pentru participani

/

partenerii externi _i va comunica partenerilor naionali

cheltuielile efectuate sau sumele cu statut de "plat

sold", pentru care beneficiarul va

întocmi angajamente de plat.
c.

Diferena

elevi,

de plat

(soldul) pentru subzisten

prin intermediul profesorului însoitor,

transfer bancar, iar profesorii însoitori
d.

- dac

Pe parcursul mobilitii,

este cazul - se va primi de ctre

prin intermediul beneficiarului

vor primi diferena

elevii participani

de plat

sau

prin

prin transfer bancar.

vor primi de la profesorul însoitor

sumele

aferente pe baza statului de plat.
e.

Angajamentele de plat

fcute

de benef+ciar - dac

este cazul - vor cuprinde sumele

cheluite de beneficiar in numele participantului, sumele primite de beneficiar in timpul
mobilitäii
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participant semneaz

^I CERCETARI

angajamentul de

plata.
f.

Profesorii înso itori/

monitorii i_i vor deschide un cont în EUR la o sucursal

Railleisen Bank. In eazul în care ace_tia doresc s î_i deschid
banc.

K.

/agen ie

un cont în EUR la o alt

vor suporta comisionul de transfer perceput de Raiffeisen Bank.

CHELTUIELI DE PERSONAL
a.

Beneficiarul pot deconta la acest capitol cheltuicli cu salariile persoanelor angajate în

cadrul organizaiei

proprii, nominalizate ca fäcând parte din echipa de gestiune a

proiectului. Cheltuielile vor fi calculate pe baza salariului orar zilnie primit de angajat
in mod obi_nuit, inclusiv toate obligaiile

de plat

nr. de ore / zilele prestate pentru activitile
timp efectiv lucrat

va fi evidentiat

ctre

bugetul de stat, multiplicat cu

aferente proiectului contractat. Perioada de

în fi_e de pontaj. pe baza crora

se vor calcula

cheltuielile decontate în proiect.
b.

Cheltuiclie de personal decontate în proiect vor fi eligibile în urmätoarele condiii:
Sa fie calculate corespunz tor

num rului

Orele/zilele alocate proiectului s
remunerat în mod normal, adic

de ore/zile lucrate în cadrul proiectului;

nu fac

parte din timpul pentru care personalul este

sä fie ore suplimentare;

Orele/zilele de lucru complet remunerate din grant nu pot face obiectul unei alte
remuneraii,

dubla finanare

fiind interzis.

XI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

a.

Beneficiarul pot deconta de la acest capitol urmätoarele cheltuieli:
Servicii de comunicaie

(telefon, internet, fax, po_t / curierat)

Servicii de fotocopiere, achiziionare

de consumabile, echipamente (care se

amortizeazä conform normelor legale). realizarea de materiale de diseminare _i
informare. realizarea evenimentelor de diseminare _i/sau multiplicare a rezultatelor,
deplasrilor

la sediul AN, deplasrilor

în cadrul consoriului.

XII CHELTUIELI CU VIZITELE DE MONITORIZARE
a.

Cheltuielile de transport se vor deconta în cuantum de sume reale pentru persoanele desemnate
ca monitori;

b. Cheltuielile solicitate de parteneri (cazare, mas

etc), se vor achita în cuantum de sume reale:
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monitori

vor

beneficia diurn internaional,

în

^I CERCITARII

condiiile

legii

romane:

NII.

CHELTUIELE CU PREGTIREA

Pregatirea lingvistic.

LINGVISTIC, CULTURAL

I PEDAGOGIC

a.

_i pedagogic a participanilor trebuie s fie direct legat de
continutul proiectului i se poate realiza în România _i/sau în jara de destinaie;

b.

Se recomand

cultural

pregätirea lingvistic

ca

s

desf_oare

înainte de

de persoane

calificate;

se

plecarea participanilor

in

mobilitate.
c.

Pregtirea lingvistic

d.

Pot fi decontate

d.l-

cheltuieli

Pregätire efectuat

în

de

s

fie efectuat

urmtoarele variante:

prestator de servicii. Firma care asigur pregätirea lingvistic
trebuie s fie autorizat, respectiv cu obiect de activitate în domeniul pregtirii

participanilor
limbilor strine.

beneficiarul,
d.2

trebuie

Pentru

iar

Pregtitre

un

activitatea prestat,

firma trebuie

document justificativ, firma va emite o

ca

efectuat

de

personal angajat

fi calculate conform salariului

în cadrul

s

aib

încheiat

contract

un

a

cu

factur.

uniti

de invatamâânt. Cheltuielile

vor

zilnic

primit de angajat (plata cu ora), multiplicat cu
numärul de ore/zile care au fost prestate pentru
activitile de pregtire. Perioada de timp efectiv
lucrat se va evidenia
în fi_e de pontaj.
orar

XIV-CHELTUIELI CU SUBZISTENTA
a.

Documente justificative pentru

Dispozitia

subzisten:

de transfer bancar

a

grantului

ctre

participani

sau

ctre

persoanele

însotitoare _i extrasul de cont aferent transferului;
Factura emis
local

partenerul
etc, respectiv dispoziia

Dispoziia
de

plat

de

extern, dac

de transfer bancar

de transfer bancar ctre
semnat de cätre

acesta a

însoitor

asigurat

_i extrasul

cazarea, masa,

transportul

de cont;

a grantului aferent participanilor

_i statul

ace_tia pentru primirea sumelor cuvenite, dac sumele au fost

plätite în ara se stagiu;

Dispoziia

de

plat

cätre

casierie, dac

participanii

au

primit grantul în numerar, în ar,

înainte de plecarea în stagiu;

Angajamentul de plat
monitori _i/sau ctre

prezentrii

www.uceulteregova.ro

partenerii externi a sumelor de plat

raportului final (în cazul în care participanii

primit integral grantul
c AN a
Str Prancipalá. nr 349.
Tercgova. 32739). Caray-Severin
Tel/fax 40 (0)25 526 02 93
I-mail sthsltcrc
alhum) }r

al beneficiarului, privind plata ctre

sau

participani

/ însoitori

restante, neplätite la data

/ însoitorii

/ monitorii nu au

facturile emise nu au fost plätite

integral, ca urmare a faptului
transferat beneficiarului doar 80% din bugetul proiectului):
Str. General Berthelot, nr. 28-30, Scctor 1
O10168. Bucure_ti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
F'ax:+40 (0)21 310 32 05

www.edu.ro

LICErL TEHNOLOGIC
SF. DIMITRIE"

MINISTERUL EDUCATIEI ^I CERCETARII

Documentcle Europass Mobility
XV- PERSOANELE ÎNSO ITOARE

beneficiaz

de un grant. conform contractului de finanare

orice situaie

sau eveniment imprevizibil _i excepional

si Ghidului Erasmus+ 2020.

NVI- FORTA MAJOR
a.

Prin fort

major

se înelege

independent de voina

prilor.

care împiedic

una dintre päri

obligatile care-i revin în temeiul contractului, situaie
sau neglijente din partea uneia dintre pärti.
päri

materialelor, punerea la dispoziie
cauzate de un caz relevant de for

a subcontractorilor, entitäilor

In cazul în care o parte se confrunt

oficial, fär
C.

Pärile

întárziere cealalt

afiliate sau terelor

în ciuda tuturor eforturilor

cu întârziere a acestora, cu exceptia cazului în care sunt
major,

precum _i conflictele de muncä, grevele, sau

major.

cu un caz de fort

major,

partea afectat

parte, precizând natura, durata probabil

vor lua mäsurile necesare pentru limitarea oricror

major.

unei gre_eli

a unui serviciu, defecte ale echipamentelor _i

dificultäjile financiare, nu pot fi invocate ca fort
b.

care nu poate fi imputabil

implicate în implementare _i are s-a dovedit a fi inevitabil,

depuse. Realizarea necorespunztoare

sä execute vreuna dintre

trebuie s notifice

i efectele previzibile.

daune rezultate dintr-un caz de for

Ele vor face tot posibilul pentru a relua implementarea proiectului cât mai curând

posibil.
d.

Nu se va considera c

partea care se confrunt

cu un caz de fortä major

nu _i-a îndeplinit

obligajile care-i revin, în temeiul contractului, în cazul în care a fost împiedicat

de un caz de

fortã major.
XVII -

a.

DISPOZI II

FINALE

Prezenta metodologie se supune regulilor contractuale dintre ANPCDEFP _i beneficiar,
respectiv anexelor la contractul de finanare,

b.

pe care nu le înlocuie_te.

Prezenta metodologie poale suferi completäri sau modificäri, în funcie

de situaiile

aprute

în

implemenarea proiectului;
c.

Persoanele implicate în implementarea proiectului sunt încurajate s

pentru îmbunätirea
Metodologie propus

propun

amendamente

prezentei metodologii.
de:

Coordonateor de proiect, prof. Ana TUDORAN
Str Principalá, nr 349.
Jercgna 32739). atay-Severin

Jclilax4)(025 526 02 93
www.lceulteregova.ro

Str. Gieneral Berthelot. nr. 28-30, Sector 1

010168, 13ucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06

Fax:+40 (0)21 310 32 05

www.cdu.ro

