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Nr de înregistrare: 4011 / 01.11.2022 

 

Procedură de selecție a elevilor participanți la  

Proiectul de Acreditare Erasmus în perioada 2022-2023 

 

CUPRINS 

1. Documente de referință 

2. Date despre proiect 

3. Descrierea grupului țintă 

4. Organizarea și desfășurarea procesului de selecție a grupului țintă  

5. Anexe 

  

1.      DOCUMENTE DE REFERINŢĂ: 

➢ Legea Educației Naționale – Legea nr. 1/ 2011; 

➢ Apelul național la propuneri de proiecte 2021; 

➢ Apelul european 2021 pentru propuneri de proiecte în Programul Erasmus+; 

➢ Ghidul programului Erasmus+ 

➢ Regulamentul Parlamentului și Consiliului European  nr.1288/2013  

➢ Formularul de candidatură al proiectului 

➢ Contractul de Acreditare Erasmus Nr. 2021-1-R001-KA120-SCH-000045167 

➢ Contractul de finanțare pentru anul I de proiect -  Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060478   

➢ Site www.erasmusplus.ro.  

➢ Planul de dezvoltare europeană al instituției (PDE) disponibil pe site-ul Colegiului  

  

2.      DATE DESPRE PROGRAMUL DE ACREDITARE ERASMUS 

 Acreditarea Erasmus reprezintă instrumentul prin care organizațiile și instituțiile pot participa într-
un mod continuu în cadrul programului Erasmus+ 2021-2027, oferindu-le anual acces simplificat la finanțare 
în cadrul Acțiunii-cheie 1, proiecte de mobilitate. Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că 
organizația aplicantă este capabilă să implementeze un plan de dezvoltare strategică pe termen mediu sau 
lung.  

 Pentru aceasta, Colegiul Național „Octavian Goga” a elaborat un plan de punere în aplicare a unor 
activități de mobilitate de înaltă calitate, denumit Plan Erasmus, ca parte a unui efort organizațional mai 
amplu de a-și gândi strategic dezvoltarea. 

 Conform formularului de candidatură în conformitate cu Planul de dezvoltare europeană al 
instituției (PDE), obiectivul asumate care vizează în mod direct elevii Colegiului este: 

 

OBIECTIVUL 3 

Îmbunătățirea competențelor din spectrul dezvoltării durabile şi cetățeniei active la cel puțin 100 de elevi 
în perioada 2022-2027 

 

http://www.erasmusplus.ro/
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 Participarea elevilor la mobilități în cadrul proiectelor internaționale este justificată prin nevoile 
identificate la nivelul instituției, și anume nevoile de educare a elevilor în spiritul cetățeniei active, al 
implicării în comunitatea locală, națională și europeană precum și al dezvoltării durabile. Considerăm că 
prin contactul cu elevi din medii educaționale europene, în care spiritul cetățenesc este mult mai activ și 
integrat în activitățile școlare, elevii vor deprinde noi competențe privind comportamentul social, civic și 
economic. Prin activitățile de proiect planificate, elevii vor veni în contact cu exemple de bune practici în 
domeniul dezvoltării durabile și vor fi astfel stimulați să aplice principiile dezvoltării durabile în activități 
școlare și extra-curriculare în mediul lor. 

 Rezultatul așteptat este o implicare crescută a elevilor în activități școlare și extra-curriculare cu 
impact social, civic și economic derulate la nivelul instituției și în colaborare cu alte organizații de profil. Se 
are în vedere implicarea elevilor și cadrelor didactice în campanii de sensibilizare și conștientizare atât la 
nivel local cât și național în spectrul dezvoltării durabile și a cetățeniei active. 

 

 Pentru atingerea acestor obiective, în cererea de finanțare pentru anul I de proiect,  cu perioada 
de derulare 01.06.2022 – 31.08.2023, s-a solicitat finanțarea unui număr de 18 mobilități pentru elevi, în 
cadrul a 3 fluxuri, conform detalierii de mai jos: 

• 6 elevi de gimnaziu  - pentru activitățile cu tema dezvoltare durabilă 

• 6 elevi de liceu - pentru activitățile cu tema dezvoltare durabilă 

• 6 elevi de liceu – pentru activitățile cu tema cetățenie activă 

 

3.      DESCRIEREA GRUPULUI ȚINTĂ 

Grupul țintă al proiectului este format din elevi de nivel gimnazial și liceal care nu au mai beneficiat 

până acum de participare la mobilități/ deplasări în cadrul unor proiecte europene cu finanțare 

europeană Erasmus în Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu. 

Se va selecta INIȚIAL  un grup de 20 de elevi de nivel gimnazial de clasele a VI-a/a VII-a,  20 de elevi 
de nivel liceal de clasa a X-a și  20 de elevi de nivel liceal de clasa a XI-a, care vor participa la activități 

locale organizate de cadrele didactice membre ale Proiectului de Acreditare Erasmus. Implicarea elevilor 
va fi strict monitorizată și evaluată, constituind criteriul de selecție pentru participarea la mobilitățile 

Erasmus, conform detalierii de mai sus. 

Profilul candidatului: persoană dinamică, inovatoare, motivată, cu disponibilitate de 

implicare în activități extra-curriculare și cu competențe de comunicare în limba engleză de nivel 

mediu. 

  

Criterii de selecție a participanților: 

• apartenența la grupul țintă specificat mai jos   

o elevi de gimnaziu de a VI-a și a VII-a  (pentru activitățile cu tema dezvoltare durabilă) 

o elevi de liceu de clasa a X-a  (pentru activitățile cu tema dezvoltare durabilă) 

o elevi de liceu de clasa a XI-a (pentru activitățile cu tema cetățenie activă) 

• media 10 la purtare în anul școlar 2021-2022 

• media anuală minim 9.00 , în anul școlar 2021-2022 

• abilitatea de a utiliza dispozitive digitale 
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• competențe de comunicare în limba engleză (nivel A2 pentru elevii de gimnaziu,  B1 pentru elevii 

de clasa a X-a și B2 pentru elevii de clasa a XI-a) 

• cunoștințe de bază în tematica de proiect menționată mai sus, respectiv dezvoltare durabilă 

(clasele a VI-a, a VII-a și a X-a) și cetățenie activă (clasele a XI-a), care să demonstreze nivelul de 

interes al elevului pentru activitățile planificate 

• disponibilitatea de a desfășura activități specifice proiectului în afara programului școlar 

 

În selecția grupului țintă de participanți se va promova o politică de informare și o metodologie clară care 
va asigura participarea fără discriminare, respectând principiul egalității de șanse, al transparenței și 
al evitării conflictului de interese. 

   

4. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ  

 

a. Publicarea anunțului cu privire la selecție – 4 noiembrie 2022 

b. Probele de selecție: 

- proba de cunoștințe de bază în tematica de proiect, pe baza bibliografiei care poate fi 
descărcată de la link-urile de mai jos: 

 

Bibliografie-GIMNAZIU-clasele-a-VI-a-a-VII-a-Dezvoltare-durabila 

Bibliografie-LICEU-clasa-a-X-a-Dezvoltare-durabila 

Bibliografie-LICEU-clasa-a-XI-a-Catatenie-activa 

 

- proba de competențe lingvistice (limba engleză - nivel A2 pentru elevii de gimnaziu,  B1 
pentru elevii de clasa a X-a și B2 pentru elevii de clasa a XI-a) 

 

Detalierea grilei de evaluare poate fi consultată în Anexa 3 

! Testul cu cele două probe se va desfășura online pe platforma școlii, în laboratoarele de 

informatică, conform unei programări ce va fi anunțată după finalizarea procesului de înscriere 
online. 

 

În cazul situațiilor de punctaj egal la finalul listei, departajarea se va face pe baza mediei generale 
din anul școlar precedent. 

 

c.       Conținutul dosarului de candidatură 

- Formular de înscriere completat online - CLICK AICI pentru link formular 

- Cerere de înscriere (model tip – Anexa 1), completată, semnată, scanată și încărcată  în 
format pdf în formularul de candidatură  

- Acord parental (model tip – Anexa 2), completat, semnat, scanat și încărcat în format pdf 
în formularul de candidatură  

http://cnogsibiu.ro/wp-content/uploads/2022/10/Bibliografie-GIMNAZIU-clasele-a-VI-a-a-VII-a-Dezvoltare-durabila.pdf
http://cnogsibiu.ro/wp-content/uploads/2022/10/Bibliografie-GIMNAZIU-clasele-a-VI-a-a-VII-a-Dezvoltare-durabila.pdf
http://cnogsibiu.ro/wp-content/uploads/2022/10/Bibliografie-LICEU-clasa-a-X-a-Dezvoltare-durabila.pdf
http://cnogsibiu.ro/wp-content/uploads/2022/10/Bibliografie-LICEU-clasa-a-XI-a-Catatenie-activa.pdf
https://forms.office.com/r/RkJd5NGBFs
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Documentele menționate mai sus vor fi transmise în format digital prin completarea 
formularului de la link-ul de mai jos.  

CLICK AICI pentru link formular  

 

! Formularul poate fi completat doar de pe contul elevului pe platforma școlii, 

Microsoft 365. 

 Termen limită: 11 noiembrie 2022, ora 20.00 

 

d. Calendarul desfășurării concursului de selecție  

  
Publicarea anunțului pentru selecție (pe site-ul școlii, 
transmis pe email grupului țintă și profesorilor diriginți) 

4 noiembrie 2022 

Completarea formularului de înscriere în format digital  

CLICK AICI pentru link formular  

 ! Formularul poate fi completat doar de pe contul 

elevului pe platforma școlii, Microsoft 365. 
 

4-11 noiembrie 
2022 

Desfășurarea testului de evaluare în format digital 

- proba de cunoștințe de bază în tematica de proiect, 
pe baza bibliografiei menționate mai sus 

- proba  de competențe lingvistice (limba engleză) – 
niveluri specificate la pct. 4b 

14-18 noiembrie 

2022, conform unei  

programări ce va fi 

anunțată pe mail 

(Outlook) și pe 

site-ul școlii  

Anunțarea rezultatelor selecției prin afișarea la avizierul 
școlii a punctajelor realizate de candidați. Datele personale 
vor fi secrete; se vor folosi coduri pe care elevii le vor primi 
în ziua testării.   

La interval de 
maxim 3 zile după 
data testului 

 

e. Comisia de selecție va fi formată din  

- Coordonatorul proiectului, prof. ALMĂȘAN COSMINA 

- Membrii echipei responsabile cu activitățile de pregătire a participanților  

Prof. NEMEȘ DELIA - responsabil  
Prof. CRĂCIUNAȘ NICULINA 
Prof. SIBIȘAN MĂDĂLINA 
Prof. MINEA ANA MARIA  

- Membrii echipei responsabile cu evaluarea:  
Prof. CANȚER MARIA - responsabil  
Prof IGHIȘAN ANCA  
Prof ALEMAN IOANA  
Prof MĂRCULESCU CARMEN   

https://forms.office.com/r/RkJd5NGBFs
https://forms.office.com/r/RkJd5NGBFs
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- Profesori de limba engleză 

Prof. BUCURA CLAUDIA 

Prof. CĂLINESCU MĂDĂLINA 

Prof.  COLPOȘ CODRUȚA  

Prof. GALAFTION MARIA CAMELIA  

Prof. ORĂȘTEAN SIMONA 

Prof. SĂVESCU GEORGIANA  

 

Comisia va avea următoarele sarcini: 

- evaluarea dosarelor de candidatură; 

- comunicarea rezultatelor finale – anunțarea candidaților cu privire la  rezultatul selecției; 

 

Notă: Selecția candidaților se va efectua după verificarea întrunirii tuturor criteriilor 
de eligibilitate. Nerespectarea termenilor și condițiilor specificate în procedură 
atrage după sine invalidarea candidaturii.  

  

 

5.      ANEXE 
Prezenta procedură cuprinde următoarele anexe:  

- Anexa 1 - Cerere de înscriere (model tip); 

- Anexa 2 – Acordul scris al părinților / susținătorilor legali 

- Anexa 3 – Detalierea grilei de evaluare a candidaților 

- Anexa 4 - Proces verbal de verificare a dosarelor 

- Anexa 5 – Proces verbal de selecție 

  

Data întocmirii: 31 octombrie 2022 

Întocmit de prof. Almășan Cosmina 

 Director,  

 prof. Maier Nicoleta Elena                                                  

 

  

  
  

Admin
Stamp
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Către 

 
Comisia de selecție a elevilor participanți la 

Programul de Acreditare Erasmus 2022-2023 

  

Subsemnatul/ subsemnata___________________________________________________________, 

elev în clasa * ______________  la  Colegiului  Național  „Octavian Goga”,  vă rog să-mi aprobați înscrierea  
în procesul  de  selecție a grupului  țintă  pentru  Programul de Acreditare Erasmus, anul 1 de proiect, 
respectiv anul școlar 2022-2023. 

  

Declar pe propria răspundere că media mea la purtare în anul școlar 2021-2022 a fost __________. 

Declar pe propria răspundere că media mea generală în anul școlar 2021-2022 a fost _________. 

 

 Da Nu 

Am luat la cunoștință de criteriile de selecție     

Sunt dispus/ă să particip la activitățile și ședințele organizate de școală 

în vederea  realizării activităților și obiectivelor proiectului 
 

  

Voi participa la activitățile locale de proiect organizate de echipa de 

proiect 

    

Voi participa la activitățile de diseminare a rezultatelor  proiectului     

Am beneficiat de finanțare europeană pentru participare la mobilități 
/ deplasări în cadrul unor proiecte Erasmus+ până acum în Colegiul 

Național „Octavian Goga”, Sibiu 

  

 

Certific corectitudinea informațiilor menționate mai sus și declar că acestea sunt complete. 

   

Data ________________  

Semnătura                                                                              

 

* se precizează numărul și litera (ex. a VI-a A) 

 

În atenția comisiei de selecție a grupului  țintă  în  Programul de Acreditare Erasmus 2022-2023 

Anexa 1 

Cerere de înscriere 
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ACORDUL PĂRINTELUI/ SUSȚINĂTORULUI LEGAL 

  

 Subsemnatul/Subsemnata, ______________________________________________________________ 

  

în calitate de părinte/ tutore al elevului/ elevei al/a Colegiului Naţional “Octavian Goga” Sibiu 

_____________________________________________________________din clasa ________________ 

  

Declar următoarele: 

1. cunosc obiectivele și activităţile Proiectului de Acreditare Erasmus Nr. 2021-1-R001-KA120-SCH-
000045167 pentru primul an de proiect care se desfăşoară între anii 2022-2023 așa cum au fost 
prezentate pe site-ul colegiului http://cnogsibiu.ro/category/proiecte/acreditarea-erasmus/ și în 
procedura de selecție a candidaților    

2. sunt de acord cu înscrierea fiului meu/ fiicei mele la activitatea de selecție a grupului de elevi care 
vor participa la activitățile locale din cadrul proiectului 

3. cunosc criteriile de selecție anunțate prin procedura postată pe site-ul colegiului, la adresa 
menționată mai sus 

4. am înțeles că eventuala participare a fiului/ fiicei mele la o mobilitate fizică/deplasare în cadrul 
proiectului depinde de o selecție ulterioară, conform unei proceduri ce va fi publicată în timp util 

6. sunt de acord ca pozele realizate pe parcursul desfășurării activităților de proiect în care apare 
fiul/fiica mea, să fie folosite în scopul diseminării activităților de proiect în spații publice 

7. sunt de acord cu prelucrarea datelor personale ale fiului / fiicei mele minor(e) în următoarele 
condiții: 

- Utilizarea de imagini foto/video cu elevii, din timpul evenimentelor la care participă elevul / eleva 
în cadrul proiectului, în temeiul consimțământului dvs., pe care îl puteți revoca oricând. După 
revocare, datele vor fi șterse. În lipsa consimțământului, aceste date nu vor fi colectate. Datele 
colectate vor fi folosite pentru materiale de prezentare, pe pagina de internet, pe paginile de social 
media etc. ale Colegiului Național „Octavian Goga”,  Sibiu şi pe platforma eTwinning şi în alte 
materiale de diseminare/articole din presa locală. 

- Numele şi prenumele elevilor, semnătura, numărul de telefon, adresa de email, conturile de pe 
platformele sociale Facebook și Instagram în vederea realizării de contacte cu partenerii din școlile 
implicate în proiect.  

- Pentru părintele/tutore legal al elevului/elevei minor pot fi utilizate, în mediul offline, următoarele 
informații: nume, prenume, număr de telefon  în vederea contactării acestuia pentru activitățile 
de proiect.  

- Numele, prenumele și semnătura dumneavoastră pe care le solicităm pentru obținerea 
consimțământului pentru prelucrarea datelor de mai sus, în temeiul obligației legale pe care o avem 
de a prelucra imagini cu elevii numai dacă sunt de acord. Colectăm aceste date în scopul probării 

Anexa 2 

Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali 

http://cnogsibiu.ro/category/proiecte/acreditarea-erasmus/
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obținerii consimțământului, ele putând fi prezentate autorităților numai în cazul unei investigații în 
care dovada ne este solicitată.  

- Datele cu caracter personal vor fi  transferate doar către școlile din țările participante în proiect în 
momentul în care elevul este selectat pentru participarea la mobilitate în țara respectivă. 

- Păstrarea datelor cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate se 
va face, atât în mediul online, cât și în mediul offline, pentru perioada necesară desfășurării 
proiectului. 

  

 „Conform Regulamentului nr.679/2016 şi a Legii nr.190/2018, privind măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera 
circulație a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 
datelor), prin prezenta, vă comunicăm că beneficiați de  dreptul de a avea acces la date, dreptul la 
rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor – „dreptul de a fi uitat” –, dreptul la restricționarea 
prelucrării, dreptul la opoziție, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale bazate exclusiv 
pe prelucrarea automată. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată 
și semnată la secretariatul Colegiului Național „Octavian Goga” Sibiu. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți 
prelucrării imaginii elevului/elevei..........................………………………….pentru care aveți calitatea de 
părinte/tutore /titular al răspunderii părintești pentru elevul / eleva minor (ă). 

  

Pentru orice nemulțumire legată de prelucrarea datelor personale ați luat cunoștință că vă puteți adresa 
Colegiului Național „Octavian Goga”, Sibiu și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal. 

  

Consimțământul dumneavoastră: 

[     ] Confirm că sunt părintele/tutorele/titularul răspunderii părintești pentru minor. 

[   ] Confirm că am fost informat cu privire la activitățile proiectului, la gradul de implicare a fiului / fiicei 
mele în acest proiect și a mea personal și că sunt de acord cu participarea fiului / fiicei mele la acest proiect.   

[    ] Îmi exprim acordul expres și neechivoc, ca datele mele personale  și ale elevului/ elevei minor (e) pentru 
care sunt părinte/tutore/titular al răspunderii părintești, să fie procesate de către operator, și după caz, de 
către persoana împuternicită, în scopul/scopurile mai sus menționat/e. 

[   ] Confirm că am citit informațiile despre modul în care îmi vor fi prelucrate datele cu caracter personal și 
ale elevului/ elevei pentru care sunt părinte/tutore/titular al răspunderii părintești și sunt de acord ca datele 
mele personale să fie prelucrate de operator sau persoanele împuternicite pentru îndeplinirea scopurilor 
comunicate. Cunosc faptul că îmi pot retrage în orice moment consimțământul acordat prin cerere trimisă 
la adresa operatorului sau a persoanei împuternicite. Toate activitățile de prelucrare efectuate până la 
momentul retragerii consimțământului rămân perfect valabile. 

  

Data: Semnătură părinte:  
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DETALIEREA GRILEI DE EVALUARE A CANDIDAȚILOR 

  
Nr. Crt. Criteriul Punctajul 

maxim 

  
1. 

Proba de cunoștințe de bază în tematica de proiect, în funcție de 
nivel, pe baza bibliografiei care poate fi descărcată de la link-urile de 
mai jos: 

Bibliografie-GIMNAZIU-clasele-a-VI-a-a-VII-a-Dezvoltare-
durabila 

Bibliografie-LICEU-clasa-a-X-a-Dezvoltare-durabila 

Bibliografie-LICEU-clasa-a-XI-a-Catatenie-activa 
 
 
Tipuri de itemi obiectivi:  alegere multiplă, alegere duală, tip pereche  
 

50 puncte 

2. Proba  de competențe lingvistice (limba engleză)  
 
Tipuri de itemi obiectivi si semi-obiectivi:  întrebări de tip alegere 
multiplă și completare de spații lacunare  (gramatică, vocabular) 
 
Nivel de competență lingvistică vizat: 
- nivel A2 pentru elevii de gimnaziu,   
- nivel B1 pentru elevii de clasa a X-a 
- nivel B2 pentru elevii de clasa a XI-a 

50 puncte 

  

• Testul se va desfășura online pe platforma școlii, în laboratoarele de informatică, conform 
unei programări ce va fi anunțată după finalizarea procesului de înscriere online. 

• Durata testului: 60 minute 

• În cazul situațiilor de punctaj egal la finalul listei, departajarea se va face pe baza mediei 
generale din anul școlar precedent. 

 

 

  

  
  

Anexa 3 

Detalierea grilei de evaluare a candidaților 

http://cnogsibiu.ro/wp-content/uploads/2022/10/Bibliografie-GIMNAZIU-clasele-a-VI-a-a-VII-a-Dezvoltare-durabila.pdf
http://cnogsibiu.ro/wp-content/uploads/2022/10/Bibliografie-GIMNAZIU-clasele-a-VI-a-a-VII-a-Dezvoltare-durabila.pdf
http://cnogsibiu.ro/wp-content/uploads/2022/10/Bibliografie-LICEU-clasa-a-X-a-Dezvoltare-durabila.pdf
http://cnogsibiu.ro/wp-content/uploads/2022/10/Bibliografie-LICEU-clasa-a-XI-a-Catatenie-activa.pdf
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Procesul de selecție: eligibilitate 

  

PROCES VERBAL DE VERIFICARE A DOSARELOR 

  

Încheiat astăzi,_______________după verificarea dosarelor de candidatură a elevilor în  cadrul  Proiectului de 
Acreditare Erasmus Nr. 2021-1-R001-KA120-SCH-000045167. 

  

Menționăm că au fost înregistrate ___________ dosare ale candidaților pentru selecția elevilor membri în 

echipa de proiect,  din care _______________sunt eligibile (îndeplinesc condițiile eliminatorii) și intră în 

procesul de selecție propriu-zis, iar ____________sunt respinse. 

 

Situația verificării dosarelor este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr.crt. Numele candidatului Clasa  Eligibilitate 
(DA/NU) 

Observații în 

cazul respingerii 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 

 Membrii Comisiei de selecție 

Anexa 4 

Proces verbal de verificare a dosarelor 
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PROCES VERBAL SELECŢIE 

Încheiat astăzi,                                           cu ocazia selecției dosarelor de candidatură a elevilor care 
doresc să participe la activitățile organizate elevilor în  cadrul  Proiectului de Acreditare Erasmus Nr. 2021-
1-R001-KA120-SCH-000045167. 

  

Au fost analizate un număr de __________dosare ale candidaților. Punctajele finale obținute de 
candidați sunt prezentate în tabelul următor: 

  

Nr.crt. Numele candidatului Clasa Punctajul 
la testul de 
cunoștințe 
tematice 

Punctajul 
la testul 

de 
competen

țe 
lingvistice 

Punctajul 
total 

Rezultat 

admis/respins
/rezervă 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

 

Membrii Comisiei de selecție 

Anexa 5 

Proces verbal selecție 


