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Concurs de selecție 
beneficiari mobilități de învățare Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH) din cadrul proiectului de 

Acreditare Erasmus+ 
Apelul 2022-2023 

2022-1-RO01-KA121-SCH-000054866 

RODOS (Grecia) 

Perioada: 2 – 8 aprilie 2023 

PROCEDURA DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR ELEVI LA MOBILITĂȚILE DE 
ÎNVĂȚARE 

Elevii care vor face parte din echipa de lucru a proiectului și-au manifestat în prealabil dorința de a lua parte la 

proiect. Grupul țintă va fi selectat din Școala Gimnazială ,,Friedrich Schiller” conform criteriilor descrise în 

formularul de candidatură și în prezenta procedură. Selectarea grupurilor de elevi care vor participa la mobilități 

se va face pe baza criteriilor stabilite de echipa de proiect și anunțate în prealabil elevilor.  

1.1 Criterii de eligibilitate 

• Participantul trebuie să fie elev la Școala Gimnazială ,,Friedrich Schiller” în clasele VI, VII, VIII. 

• Elevul trebuie să aibă acordul părintelui cu privire la deplasările în străinătate precum și referitor la 

participarea la activitățile de proiect. 

• Candidatul trebuie să aibă dosarul complet și corect întocmit. 

1.2 Criterii de selecție 

• Respectarea termenului de înscriere a candidaților. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau Respins. 

• Rezultate bune la învățătură, media generală peste 8,00 şi media la limba engleză peste 8,00 în anul 

școlar anterior 2021- 2022. 

• Media 10 (zece) la purtare și maxim 10 absențe nemotivate/an. 

• Disponibilitatea și angajamentul de participare la toate activitățile proiectului (informare, pregătire, 

consiliere, diseminare). 

• Motivația candidatului exprimată prin scrisoarea de intenție. 

• Participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel european minim A2 (interviu). 

• Participări la activități extrașcolare  
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• Candidatul trebuie să provină din familii monoparentale, familii cu peste doi copii sau din familii cu 

venituri mici.  

 

1.3 Conținutul dosarului de candidatură 

• Cerere de înscriere (Anexa 1) 

• Copie xerox după cartea de identitate 

• Paşaport valabil sau angajament paşaport în termen 

• Curriculum vitae redactat în limba engleză sub formă de tabel (Model) 

• Scrisoare de intenție semnată de candidat care prezintă motivația candidatului de a participa la proiect, 

calitățile personale și ce îl recomandă pentru selectarea în grupul țintă al proiectului (Model) 

• Angajament de disponibilitate fată de activitățile proiectului (Anexa 2) 

• Acord părinți pentru participarea la activitățile proiectului (Anexa 2) 

• Adeverință din care să reiasă situația la învățătură și disciplină pentru anul școlar 2020 – 2022 (media 

anuală generală, media la purtare și numărul de absențe nemotivate) 

• Recomandarea de la profesorul diriginte/un profesor al clasei/un fost profesor, din care să reiasă 

calitățile ce-l recomandă pentru participarea la proiect. 

• Adeverință medicală de la medicul de familie, semnată și ștampilată de acesta, care să ateste că elevul 

nu suferă de boli cronice și că este apt din punct de vedere medical pentru deplasările din cadrul 

proiectului. 

• Declarație de consimțământ privind folosirea datelor personale cuprinsă  (Anexa 1). 

• Documente care să ateste faptul că elevul provine dintr-un mediu vulnerabil, cum ar fi: familie 

monoparentală (sentința de divorț/hotărâre judecătorească/certificat de deces), orfani (certificat de 

deces), familie cu mai mult de trei copii (certificatele de naștere ale fraților/surorilor), familie cu venituri 

mici (adeverință cu venitul părinților). 

 

Nota: Depunerea dosarelor de candidatură se realizează de către elevi la secretariatul unității de învățământ în 

perioada aprobată pentru înscriere. 

1.4 Probele concursului de selecție și ponderea în rezultatul final-elevi: 
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• Interviu în limba engleză (50%) 

• Dosarul care atestă apartenența la un mediu vulnerabil (20%) 

• Evaluarea scrisorii de motivație/intenţie (20%) 

• Scrisoare de recomandare - aprecierea profesorului diriginte al clasei (10%). 

  

Nota: Departajarea elevilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. În cazul în care doi 

candidați au punctaje egale, se va lua in calcul cel mai mare punctaj la testarea lingvistica si, daca egalitatea se 

menține, cel mai mare punctaj la prezentarea portofoliului. 

Elevii participanți au obligația să respecte programul de lucru care va fi stabilit de echipa de proiect atât pentru 

realizarea activităților locale cât și a celor aferente mobilităților. 

Elevii participanți au obligația să se implice activ în procesul de diseminare și valorizare a experienței dobândite 

în cadrul proiectului. 

 

1.5 Comisia de selecție 

Comisia de selecție va fi stabilită de directorul unității de învățământ prin decizie internă astfel încât să fie evitat 

conflictul de interese. 

(1) Componența Comisiei de selecție 

Președinte: Directorul unității de învățământ 

Membri: Coordonatorul de programe și proiecte/Membru în Consiliul de administrație, profesori nominalizați în 

formularul de aplicație/Profesor de limba și literatura engleză 

Unul dintre membrii evaluatori îndeplinește și funcția de secretar al comisiei de evaluare. 

(2) Atribuții ale comisiei de selecție: 

• evaluarea dosarelor candidaților pe baza criteriilor de selecție stabilite 

• stabilirea candidaților admiși în ordinea punctajelor 

• anunțarea rezultatelor procesului de selecție 

• întocmirea rapoartelor și a proceselor verbale, conform fişei de evaluare a interviului 

• eventualele contestații se rezolvă de către comisia de analiză a candidaturilor în termen de 1 zi lucrătoare 

de la afișarea rezultatelor. 
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(3) Desfăşurarea: 

• informarea elevilor interesați de proiect de profesorul diriginte al clasei şi afişarea procedurii de selecţie 

de direcţiunea şcolii pe site-ul şcolii  

• termen de înscriere: 06.02.2023 – 08.02.2023 

• predarea dosarelor la secretariatul școlii până la data de 08.02.2023, şi preluarea acestora de comisia de 

selecţie 

• interviu în limba engleză: 09.20.2023 

• termen de selecţie: 09.02.2023 

• afişarea rezultatelor: 10.02.2023 

• contestații: 13.02.2023, în intervalul orar: 9:00 – 10.00 

 

 

1.5 Comisia de selecție 

Comisia de selecție va fi stabilită de directorul unității de învățământ prin decizie internă astfel încât să fie evitat 

conflictul de interese. 

(4) Componența Comisiei de selecție 

Președinte: Directorul unității de învățământ 

Membri: Coordonatorul de programe și proiecte/Membru în Consiliul de administrație, profesori nominalizați în 

formularul de aplicație/Profesor de limba și literatura engleză 

Unul dintre membrii evaluatori îndeplinește și funcția de secretar al comisiei de evaluare. 

(5) Atribuții ale comisiei de selecție: 

• evaluarea dosarelor candidaților pe baza criteriilor de selecție stabilite 

• stabilirea candidaților admiși în ordinea punctajelor 

• anunțarea rezultatelor procesului de selecție 

• întocmirea rapoartelor și a proceselor verbale, conform fişei de evaluare a interviului 

• eventualele contestații se rezolvă de către comisia de analiză a candidaturilor în termen de 1 zi lucrătoare 

de la afișarea rezultatelor. 

(6) Desfăşurarea: 
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• informarea elevilor interesați de proiect de profesorul diriginte al clasei şi afişarea procedurii de selecţie 

de direcţiunea şcolii pe siteul şcolii  

• termen de înscriere: 06.02.2023 – 08.02.2023 

• predarea dosarelor la secretariatul școlii până la data de 08.02.2023, şi preluarea acestora de comisia de 

selecţie 

• interviu în limba engleză: 09.20.2023 

• termen de selecţie: 09.02.2023 

• afişarea rezultatelor: 10.02.2023 

• contestații: 13.02.2023, în intervalul orar: 9:00 – 10.00 
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