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Calendarul procesului de selecție
la mobilitatea din luna mai 4 - 8 , anul 2020 , la școala parteneră din Grecia, elevi din
invatamantul primar 8-11 ani din Scoala Gimnaziala Elena Doamna, Tecuci
Etapa
Diseminarea informațiilor
referitoare la procesul de selecție
Dispoziția internă- Comisia de evaluare și
selecție
Depunerea dosarelor de către candidați

Termen
3-7 februarie 2020
7 februarie 2020
10 -11 februarie 2020

Evaluarea dosarelor candidaților
Interviul- proba de limba engleză
Publicarea rezultatelor inițiale cu
admis/respins

12 februarie 2020
13 februarie 2020
14 ianuarie 2020

Publicarea rezultatelor finale
Decizie internă de numire a participanților la
mobilitate transnațională

14 februarie 2020
14 februarie 2020
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ANEXA 2.
FIȘA DE EVALUARE
Numele și prenumele elevului: .................................................................................
Nr

Criterii de
selecție

crt
1. Evaluarea
dosarului de
candidatură
30 puncte

Indicatori de evaluare

Punctaj
comisie

Relevanța abilităților/calităților/experienței personale/
profesionale înscrise în Curriculum Vitae (format
european) pentru activităţile prevăzute în proiect.
CV-ul trebuie semnat de către candidat.
(20 puncte)
Motivația participării la activitățile proiectului (rezultată
din scrisoarea de motivație – originalitate,
acuratețe,
calitatea argumentării ideilor).
(20 puncte)
Caracterizarea de către profesorul pentru învățământ primar/
învățător/ profesorul diriginte – cu
menționarea calităților elevului de adaptabilitate,
socializare, lucru în echipă, creativitate, toleranță,
seriozitate, credibilitate, rezistență la stres şi situația la
învătătură.
(30 puncte).

2.

Proba de limba
engleză/ Interviul
30 puncte

TOTAL

Competențe lingvistice – limba engleză (rezultată din
interviu – fluență, acuratețe, spontaneitate, stăpânire de
sine).
Fiecare candidat va fi evaluat și se va acorda un
punctaj de la 1 la 30 în urma susținerii interviului
care va dura între 5 și 15 minute.
(30 puncte).
100 puncte
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ANEXA 3. FIȘA DE ÎNSCRIERE
APROBAT Director,
prof. Ionica Gîță
Doamnă Director,
Subsemnatul/a
_____________________________________________
născut/a la data de____________ în localitatea ____________ având domiciliul în
_____________________ str. ____________________________ nr .______, judeţ/sector
______________ posesor al B.I./C.I. seria nr.______ eliberat de
___________________la data_____________ CNP _______________________
tel ____________________ E-mail
__________________________________
elev/ă în clasa _____ la Școala Gimnazială Elena DoamnaTecuci ,vă rog să-mi aprobați înscrierea la
procesul de selecție pentru intalnirea de invatare – formare –evaluare din Grecia prin Proiectul KA 229
Take care! Sustainable children - sustainable Earth 2019- 2021, Nr 2019-1-FI01-KA229-060890_2 din
Programului ERASMUS+, Acţiunea cheie KA2 – proiecte de parteneriat strategic pentru educație
școlară (doar între școli).
Prezentei cereri de înscriere anexez următoarele documente:
8.5.1. Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:
*** Certificat de nastere - copie
a) Anexa 2- Fișa de evaluare a candidatului
b) Anexa 3 -Fişa de înscriere a candidatului
c) Anexa 4 -Scrisoare de motivaţie, intenţie
d) Anexa 5 -Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului
e) Anexa 6 –Acord privind utilizarea datelor personale
f) Anexa 7 -Formularul de înregistrare a grupului ţintă
g) Anexa 8- Declaraţie privind excluderea finanţării multiple
h) Anexa 9 -Acord voluntariat grup ţintă
i) Anexa 10 -Acord participare proiect părinte
j) Anexa 11- Declarație părinte
Anexa 12 - Recomandare
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ANEXA 4.- SCRISOARE DE MOTIVAŢIE
Stimată doamnă/Stimate domn,
Adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la selectarea elevilor
participanti la intalnirea de invatare – formare –evaluare din Grecia prin Proiectul KA 229 Take care!
Sustainable children - sustainable Earth 2019- 2021, Nr 2019-1-FI01-KA229-060890_2 Acţiunea cheie
KA2 – proiecte de parteneriat strategic pentru educație școlară (doar între școli).
Având în vedere pregătirea mea în domeniul …………………………………………………………….., doresc
să particip la această mobilitatea de Predare Invatare Formare
Consider
că participarea
în acest proiect
îmi va permite
………..……...............................………….……………………..…………………

pe viitor

să

………………………………………………...........................................…………
……………………………………………………………………....................
Sunt o persoană (daţi exemple de minimum trei calităţi care credeţi că vă recomandă pentru participarea în
proiect)
………………………………………………………………..........…….…………
……………………………………………...................................................………
……….................................................................................................................
Motivele participării mele în proiect sunt următoarele (enumeraţi minimum trei motive):
1.……………………………………………………………....................…………
2.………………………………………………………………..................................
3. ……………………………………………………………….............................
Dacă veţi considera motivaţia şi calităţile mele corespunzătoare pentru participarea în cadrul grupului ţintă
la proiectul dumneavoastră, vă rog să mă contactaţi pentru detalii la adresa de email:
……………....................................., sau la telefon ……….................………
Vă mulţumesc,
Nume şi prenume: _____________________________________________
Semnătura:_____________________________
Data: _____________________
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ANEXA 5.

ANGAJAMENT DE RESPECTARE A CERINŢELOR PROIECTULUI
Declar pe propria răspundere ca am fost informat(ă) privind condiţiile de candidatură şi participare la
intalnirea de invatare – formare –evaluare din Grecia prin Proiectul KA 229 Take care! Sustainable
children - sustainable Earth 2019- 2021, Nr 2019-1-FI01-KA229-060890_2 Acţiunea cheie KA2 –
proiecte de parteneriat strategic pentru educație școlară (doar între școli). şi mă angajez să
respect cerinţele programului, să particip la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate
documentele solicitate de echipa proiectului.

Data:__________________

Semnătura, _________________________
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ANEXA 6

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE
Subsemnatul/a……………….....…………..………,
CNP…………...………………………
domiciliat/ă
în……..…………. str. ..................……….…........………. nr.....….… ap.….…. tel. fix…….......….…… tel.
mobil…….................……. e-mail……...…. ................…....….. ca beneficiar/ă al/a proiectului KA 229 Take
care! Sustainable children - sustainable Earth 2019- 2021, Nr 2019-1-FI01-KA229-060890_2 din
Programului ERASMUS+, Acţiunea cheie KA2 – proiecte de parteneriat strategic pentru educație
școlară (doar între școli), am fost informat/ă privind obligativitatea de a furniza datele mele personale
cu respectarea dispoziţiilor legale.
Declar că sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate în scopul proiectului susmenţionat. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a
obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii.
Declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor
conţinute în dosarul de candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete
şi mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de
candidatură depus (reînnoirea cărţilor de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu
etc.), să anunţ echipa de proiectului şi să aduc o copie a actelor doveditoare.

Data:__________________

Semnătura, _________________________

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind SELECŢIA
ELEVILOR CARE VOR PARTICIPA LA MOBILITĂȚI ÎN
CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+
DEPARTAMENTUL PROIECTE
EUROPENE- MANAGEMENT TEHNIC

Cod: P.O.P.E.M.T. - NR. 3

Ediţia: 1
Nr.de exemplare.:2
Revizia: Nr.de exemplare:

Exemplar nr.1

Anexa 7
FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ
Formular individual de înregistrare
I. Informaţii personale:
I.1. Nume participant (nume şi prenume) ____________________________________________
CNP ______________________, adresa: ____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Telefon:_________________________E-mail:_________________________
I.2. Gen: □Masculin □Feminin
I.3. Naţionalitate: română alta (specificaţi)_________________
I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi): ________________ , data naşterii ____________________
I.5. Locul de reşedinţă: □ rural □ urban
II. Nivelul de instruire (clasa): ______ prof. învățământ primar/diriginte _____________________________
III. Declaraţie
Subsemnatul (Nume Prenume) .............................................................................. cunoscând că falsul în
declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul Penal, declar pe
propria răspundere că datele completate în prezentul dosar corespund cu realitatea.
Nume Prenume

Semnătura

______________________________________________________________
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ANEXA 8.
DECLARAŢIE PRIVIND EXCLUDEREA FINANŢĂRII MULTIPLE

Subsemnatul/a………………………………………………......…………..….……,
CNP…………...…………………………domiciliat/ă
în……..…………………….
.....................……..…........……….
nr.....….…
bl………..ap.….….sector……..
mobil……...........................................……. e-mail……...…. ................…....…

str.
tel.

ca beneficiar/ă al/a al Proiectului KA 229 Take care! Sustainable children - sustainable Earth 20192021, Nr 2019-1-FI01-KA229-060890_2 din Programului ERASMUS+, Acţiunea cheie KA2 – proiecte
de parteneriat strategic pentru educație școlară (doar între școli), finanţat de Uniunea Europeană,
cunoscând dispoziţiile articolului 292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie
răspundere că nu am beneficiat şi nu beneficiez de alte surse de finanţare din programe europene sau de
la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor legate de servicii de consiliere și orientare profesională
și/sau de stagii de practică.

Data…………..

Semnătura…………………..
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ANEXA 9.
ACORD DE VOLUNTARIAT

Subsemnatul/a………………......………………………………...….…,
CNP…………...………………domiciliat/ă în……..………………………..…….
str.........................…………………….nr ………………. bl .....….… ap.….…….
telefon.……............................……. email……...................................…....………
sunt de acord să particip ca voluntar, ocupând poziţia de rezervă în grupul ţintă în implementarea
proiectului KA 229 Take care! Sustainable children - sustainable Earth 2019- 2021, Nr 2019-1-FI01KA229-060890_2 din Programului ERASMUS+, Acţiunea cheie KA2 – proiecte de parteneriat
strategic pentru educație școlară (doar între școli), finanţat de Uniunea Europeană.
În situaţia includerii în grupul ţintă, mă angajez să respect cerinţele şi calendarul programului, să particip la
toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului.

Data, _____________

Semnătura, ______________________
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ANEXA 10.
ACORD DE PARTICIPARE PROIECT
Subsemnatul/a………………......………………………………...….…,
CNP…………...………………domiciliat/ă
în……..………………………..…….
str.........................…………………….nr
……………….
bl
.....….…
ap.….…….
telefon.……............................……. email……...................................…....……….
identificat cu … seria …… numărul ……………. valabil până la data……………. PĂRINTELE elevului/ ei
………………………………………………………….
îmi exprim acordul scris pentru participarea copilului meu în grupul ţintă în implementarea proiectului KA
229 Take care! Sustainable children - sustainable Earth 2019- 2021, Nr 2019-1-FI01-KA229-060890_2
din Programului ERASMUS+, Acţiunea cheie KA2 – proiecte de parteneriat strategic pentru
educație școlară (doar între școli), finanţat de Uniunea Europeană.
Mă angajez să respect cerinţele şi calendarul programului, să particip la toate activităţile care îmi revin ca
părinte şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului din fonduri personale
(împuternicire la notariat, asigurare medicală, vizite ale unor obiective turistice etc).
Declar pe propria răspundere că:
□ am fost informat(ă)

□ nu am fost informat(ă)

privind condiţiile pentru mobilitatetransnațională în ………….. şi modul de derulare al proiectului KA 229
Take care! Sustainable children - sustainable Earth 2019- 2021, Nr 2019-1-FI01-KA229-060890_2 din
Programului ERASMUS+, Acţiunea cheie KA2 – proiecte de parteneriat strategic pentru educație
școlară (doar între școli), şi mă angajez să respect cerinţele programului, respectiv cazarea unui elev
străin venit în mobilitate în România, asigurarea mesei şi transportului local către şcoală.
Declar că sunt de acord ca datele personale ale copilului meu, materialele rezultate în urma activităţilor
(fotografii, filmări video etc.) să fie utilizate în scopul proiectului sus-menţionat pe internet, site-ul şcolii, siteul proiectului, facebook, cât şi prin publicarea lor în presa locală.
Data, ______________

Semnătura,____________________
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ANEXA 11.
DECLARAŢIE

Subsemnatul/a………………......………………………………...….…,
CNP…………...………………domiciliat/ă în……..………………………..…….
str.........................…………………….nr ………………. bl .....….… ap.….…….
telefon.……............................……. email……...................................…....……….
identificat cu … seria …… numărul ……………. valabil până la data……………. PĂRINTELE elevului/ ei
………………………………………………………….
Declar că am fost informat/ă cu privire la faptul că dacă a fost realizată plata cheltuielilor de călătorie, iar
elevul sau părintele renunță la mobilitate din proiectul (indiferent de motiv), conform
regulamentului financiar Erasmus +, acesta va rambursa integral contravaloarea cheltuielilor
efectuate, inclusiv diferenţa costului pentru achiziţionarea unui bilet de călătorie pentru un alt
elevpentru a participa la LTT din proiectul KA 229 Take care! Sustainable children - sustainable Earth
2019- 2021, Nr 2019-1-FI01-KA229-060890_2

Data, ______________

Semnătura, ________________
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ANEXA 14.
PROCES VERBAL DE VERIFICARE A DOSARELOR
Încheiat astăzi, …..................… după verificarea dosarelor de candidatură a elevilor în cadrul
proiectului: KA229 Robotics Against Bullying 2019 – 2021 Nr de referinta 2019-1-RO01-KA229063070_1din Programului ERASMUS+, Acţiunea cheie KA2 – proiecte de parteneriat strategic
pentru educație școlară (doar între școli), finanţat de Uniunea Europeană.
Menționăm că au fost înregistrate ………dosare ale candidațiolor pentru mobilitatea din …………, pentru
perioada……….., din care ……… dosare sunt eligibile și intră în procesul de selecție propriu- zis, iar
…… sunt response.
Situația în urma verificării dosarelor de candidature este prezentată în tabelul de mai jos:
Nr
.
crt
.

Numele candidatului

1

Se vor trece candidaţii în ordine
alfabetică

Eligibilitate

Observaţii în cazul
respingerii

Se va trece,
după caz,
DA/NU

Lista de documente
lipsă sau incorect
completate

2
3

COMISIA DE SELECŢIE:

Responsabilitatea Numele și prenumele
în cadrul comisiei
Președinte
comisie
Membru al CA
Membri

Semnătura
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ANEXA 15.
PROCES VERBAL SELECŢIE
Încheiat astăzi, _____________ cu ocazia selecţiei dosarelor de candidatură a elevilor care doresc să
participe la activităţile organizate în cadrul proiectului Proiectul KA229 Robotics Against Bullying 2019
– 2021 Nr de referinta 2019-1-RO01-KA229-063070_1din Programului ERASMUS+, Acţiunea cheie
KA2 – proiecte de parteneriat strategic pentru educație școlară (doar între școli), finanţat de
Uniunea Europeană.
Au fost analizate un număr de _________ dosare ale candidaţilor. Punctajele obţinute de
candidaţi sunt prezentate în tabelul următor.

Nr.
crt.

Numele candidatului

Punctaj

Rezultat

1

Se vor trece candidaţii în
ordine alfabetică

Media aritmetică a
punctajelor pentru
grup ţintă.

Admis/Rezervă/Respins

2
3

COMISIA DE SELECŢIE:

Responsabilitatea Numele și prenumele
în cadrul comisiei
Președinte
comisie
Membru al CA
Membri

Semnătura
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