
 

 

 

 

Anunț de selecţie pentru participanţi 
în cadrul proiectului 

 
SUSTAIN European Culture and Environment in an App”  

octombrie 2018  

 

 
        În urma aprobării finanţării proiectului cu titlul “ SUSTAIN European Culture 

and Environment in an App”  cu numărul de referinţă 2018-1-IT02-KA229-

048136_2, în cadrul Programului ERASMUS+, actiunea KA2, parteneriate 

strategice în domeniul școlar – proiecte de schimb interșcolar, în baza contractului 

de finanţare încheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P. (Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale ),  Școala Gimnazială 

”Miron Costin” trebuie să realizeze o activitate de predare/formare/învățare și să 

participe la o acțiune de formare pentru profesori  și la patru acțiuni de schimb 

interșcolar. 

 

Criterii de selecţie a elevilor  

 

- Recomandare din partea diriginților și a cel puțin alți doi profesori care predau la 

clasă; 

- Competenţe de limba engleză, minim nivel A2 – test și probă orală; 

- Interviul; 

- Performanţe şcolare obţinute rezultate din analizarea CV-ului;  

 

 

Criterii de eligibilitate folosite la înscrierea elevilor 

 

Dosarul de selecție va fi înregistrat la secretariatul școlii, doar dacă candidatul 

întrunește condițiile de eligibilitate: 

1. Să fie elev cu vârsta cuprinsă între 13 și 15 ani; 

2. Nu a beneficiat de o altă mobilitate în cadrul acestui proiect; 
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3. Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit; 

4. Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor; 

5. Media la purtare 10; 

6. Calităţi morale şi de comportament – evaluarea recomandării eliberată de prof. 

diriginte; 

7. Performanţe şcolare obţinute (diplome la olimpiade, concursuri cuprinse în CV); 

8. Starea de sănătate – adeverinţă medicală de la medicul de familie. 

 

Conţinutul dosarului de candidatură  

 

Candidaţii vor depune la secretariatul școlii un dosar care cuprinde:  

1 Cerere de participare tip  adresată Comisiei de selecție - semnată și datată de 

participant (Anexa 2); 

2. CV – model european, în limba română (Anexa 3);  

link: http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions 

3. Acordul preliminar de deplasare, cu semnăturile părinților (Anexa 4); 

4. Copie după certificat de naștere, CI/BI; 

5. Recomandare dată de dirigintele elevului - aceasta trebuie să cuprindă: situația la 

învățătură (media la purtare, media generală și media la Lb. engleză în anul școlar 

2017-2018), situația disciplinară, motive ce îl recomandă pentru participarea la 

mobilitate; 

6. Adeverinţa medicală cu menţiunea apt pentru deplasare în străinătate; 

7. Angajament scris - acord privind utilizarea datelor personale (Anexa 5); 

8. Declaraţie privind excluderea finanţării multiple (Anexa 6); 

9. Declarație părinte – rambursare cheltuieli (Anexa 7). 

10. Scrisoare de intenție (să motiveze ce urmărește prin mobilitate și de ce este 

potrivit pentru acest proiect). 

 

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea 

prezentată mai sus, într-un dosar din PVC cu şină. Orice informaţie eronată va 

duce la eliminarea automată a candidatului. 

 

Informaţii privind probele de selecţie  

 

Etapa 1- verificarea îndeplinirii criteriilor de selecţie; 

Etapa 2 - organizarea probelor de selecţie; 

 

Probele de selecţie 



a. Probă la limba engleză - test scris de 60 de minute urmat de probă orală 

(conversație). 

b. Interviu - 5 întrebări care vizează puterea de concentrare şi de exprimare, 

capacitatea de relaţionare. 

Proba de testare a cunoştinţelor de limba engleză. 

Vor fi testate cunoștinţele de limbă engleză pe baza unui test grilă și a unui examen 

oral. 

Se va avea în vedere ca nivelul de cunoştințe al elevilor sa fie minim A2, conform 

cadrului european. 

Interviu – se va avea in vedere: autoprezentarea elevului, motivaţia elevului de a 

participa la mobilitate, aşteptările pe care acesta le are de la proiect, planurile de 

viitor pe care elevul le are sub aspectul pregătirii profesionale. 

 

 

Calendarul concursului 

 
 

09.10.2018 - 11.10.2018 
Depunerea dosarelor de candidatură 

 

12.10.2018 
Verificarea dosarelor de candidatură 

(existență documentelor solicitate la dosar) 

12.10.2018 Validarea dosarelor  

  

  

15.10.2018  

Ora 14.00 - 18.00 

                         

 

Desfășurarea interviului din 5 întrebări 

Evaluare C.V.-ului 

Evaluare Recomandare  

16.10.2018 

 Ora 14.00 – 18.00 

         

    

  

Desfăşurarea concursului la Lb. Engleză  

(scris și oral) 

Afișarea rezultatelor 

16.10.2018 

Ora 09.00-12.00 

Ora 14.00-15.00  

  

Primirea contestaţiilor  

Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor 

finale 

 

 

Proiectul poate fi studiat la biblioteca școlii.  

 



Criteriile specifice de selecție şi indicatori de evaluare - elevi: 

 

CRITERIUL INDICATORI DE EVALUARE PUNCTAJ 

I. Competenţe lingvistice 
 Proba  scrisă și orală – Limba 

engleză 
40 

II. Performante şcolare obţinute de 

candidat (rezultate şcolare, participări 

la olimpiade şi concursuri şcolare) 

Evaluare C.V.-ului 

şi  a  documentelor anexate 
20 

III. Calităţi morale şi de 

comportament, capacitate de 

cooperare, lucru în echipa, 

autoevaluare, diseminare, valorificare 

rezultate proiect. 

Interviu  

Evaluare recomandare dată de 

profesorul diriginte 

30 

10 

PUNCTAJ TOTAL 100 p 

 

 
 


