
 

1 

 

 
 
 

 

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA BENEFICIARILOR DIRECȚI 

ELEVI 

 
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale a acordat Colegiului Economic „A.D Xenopol” București -Acreditarea Erasmus pentru 

a derula proiecte de mobilitate Erasmus+ în domeniul Educației Școlare (SCH).  

Perioada de valabilitate a prezentei Acreditări este în perioada 01.03.2021–31.12.2027. 

cu numărul: 2020-1-RO01-KA120-SCH-095420. 

Colegiului Economic „A.D Xenopol” s-a angajat să implementeze activități finanțate de 

Programul Erasmus+ în conformitate cu Standardele de Calitate Erasmus: 

 Incluziune și diversitate. 

 Sustenabilitatea și responsabilitatea față de mediu. 

 Educația digitală  

 Participarea activă la rețeaua organizațiilor Erasmus. 

Perioada de desfășurare a proiectului 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060769 este de 15 luni 

din  01.06.2022 până în 30.08.2023.  

Bugetul aprobat pentru proiectul 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060769 este de 34.300 EURO.  

Obiectivele proiectului sunt: 

- Creșterea nivelului de motivare, dobândirea de noi abilități și sporirea efectelor educației 

pe termen lung. 

- Dezvoltarea competențelor (profesionale, digitale, manageriale) cadrelor didactice. 

Una dintre activitățile propuse pentru atingerea obiectivelor este participarea a 20 de elevi 

însoțiți de 4 cadre didactice la mobilități de grup (10 elevi și doi profesori însoțitori pentru o 

mobilitate) de câte 7 zile în Turcia și, respectiv, Portugalia, în perioada 01.06.2022- 30.08.2023. 

Prezentul anunț vizează selecția celor 20 de elevi (10 elevi în Turcia, 10 elevi Portugalia) 

pentru mobilitățile de grup. 

Perioada de desfășurare: Turcia: 04.06.2023-10.06.2023;  Portugalia: 28.05.2023-03.06.2023 

Activitățile elevilor participanți sunt:  

- pregătire lingvistică;  

- pregătire interculturală;  

- participare responsabilă la toate activitățile mobilității;  

- completarea jurnalului zilnic pe perioada mobilității;  

- participare la activitățile de diseminare și valorizare; 

Criterii de selecție:  

- apartenenţa la grupul țintă (Pentru mobilitatea din Turcia, grupul țintă este format din elevi 

din clasele de turism–limba modernă studiată turcă (cu posibilitatea completării nr.de participanți cu 

elevi din alte clase, în situația în care nu sunt suficienți candidați de la clasele mai sus menționate); 

- media la purtare10 (zece) în anul școlar 2021-2022 și recomandarea dirigintelui; 

- recomandarea profesorului de limbă străină de la clasă (engleză și/ sau turcă); 

- implicare în activitățile extracurriculare și extrașcolare ale școlii (participarea la proiecte si 

cercuri, publicare articol(e) în revista școlii, participarea la realizarea de materiale promoționale 

pentru școală, participare la acțiuni de voluntariat); 

 

Criteriu de de partajare: punctaj test de limbă engleză organizat în școală. 
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Notă  : Vor fi declarați respinși candidații care: 

1. nu depun una sau mai multe dintre formularele/anexele solicitate; 

2. nu obțin cel puțin 60 puncte în total. 

 

Grila de evaluare: 

Criteriul TURCIA PORTUGALIA 

Media la purtare 10 (zece) în anul școlar 2021-2022 10p 10p 

Recomandarea dirigintelui (model tip); 25p 25p 

Recomandarea profesorului de limbă străină de la clasă 

 (engleză și/ sau turcă);(model tip) 

25p 25p 

Participare la activități școlare și extrașcolare ale școlii(participarea la 
proiecte și cercuri, publicare articol(e) în revista școlii, participarea la 
realizarea de materiale promoționale pentru școală, participare la acțiuni 
de voluntariat) 

40p 40p 

TOTAL 100p 100p 

Criteriu de departajare: (dacă este cazul) 

               punctaj test de limbă engleză organizat în școală. 

Dosarul de selecție va conține: 

1. Cererea de înscriere (model tip); 

2. Copie carte de identitate (copie pașaport pentru mobilitatea Turcia); 

3. Copie carnet note vizat (medie purtare); 

4. Recomandarea dirigintelui (model tip); 

5. Recomandarea profesorului de limbă străină de la clasă (engleză și/ sau turcă) (model tip); 

6. CV Europass; (https://europa.eu/europass/ro); 

7. Scrisoare de intenție (modul în care este motivată dorinţa de participare la mobilitate: 

obiective, modul de pregătire, impact, diseminare/valorizarea rezultatelor proiectului); 

8. Acordul scris al părinților/susținătorilorlegali (model tip); 

9. Angajament scris/Acord privind protecția datelor personale (model tip); 

10. Declarație completată și semnată de părinte/tutore/reprezentant legal (model tip). 

Toate documentele vor fi adunate într-un dosar de plastic cu șină. Prima filă va cuprinde numele 

și prenumele candidatului, iar comisia de selecție poate solicita, în perioada evaluării candidaturilor, 

și alte documente justificative, pe lângă cele menționate expres ca făcând parte din osarul de 

selecție. Dosarul de selecție se va preda la secretariatul școlii până la data limită de primire a 

candidaturilor.  

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. 

 

Calendarul procesului de selecție: 
1. Stabilirea Comisiei de selecție și alocarea criteriilor de selecție: 19-28 septembrie 2022; 

2. Afișarea anunțului, criteriilor și condițiilor de selecție: 30 septembrie 2022; 

3. Depunerea dosarelor de candidatură: 03 octombrie-14 octombrie 2022; 

4. Evaluarea candidaturilor:15octombrie-30 octombrie 2022; 

5. Afișarea rezultatelor: 31 octombrie 2022. 
 

Data de afișare 30.09.2022

https://europa.eu/europass/ro
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ANEXA 1 
 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE ELEV  
  

Subsemnatul/a…………………………………….................................., elev/elevă în clasa 

…………................la Colegiul Economic A. D. Xenopol, domiciliat/ă în localitatea 

……………….................., județ/sector…...................…., strada ………………………................, 

nr.………,bl.………., sc.…., et.…, ap.…. telefon..........................................................., adresă e-

mail ..........……………, doresc să particip la Concursul de selecție pentru mobilități grup de 

elevi desfășurat în cadrul Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie1–Educația Școlară (SCH) 

Contract numărul 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060769, parte a Acreditării numărul: 2020 

- -RO01-KA120-SCH-095420 pentru mobilități Erasmus+ (Turcia sau Portugalia), perioada 

de valabilitate a prezentei Acreditări este din 01.03.2021–31.12.2027. 

Precizez că am luat notă de prevederile procedurii de selecție din proiectul menționat mai 

sus și sunt de acord cu acestea. 
 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

-Copie carte de identitate (copie pașaport pentru mobilitate Turcia); 

-Copie carnet note vizat (purtare); 

-Recomandarea dirigintelui (Anexa 2); 

-Recomandarea profesorului de limbă străină de la clasă (engleză și/ sau turcă)  (Anexa 3); 

-CV Europass; (https://europa.eu/europass/ro);  

-Scrisoare de intenție (modul în care este motivată dorinţa de participare la mobilitate: 

obiective, modul de pregătire, impact, diseminare/valorizarea rezultatelor proiectului); 

(https://europa.eu); 

-Acordul scris al părinților/susținătorilor legali (Anexa 4); 

-Angajament scris/Acord privind protecția datelor personale (Anexa 5); 

-Declarație completată și semnată de părinte/tutore/reprezentant legal (Anexa 6); 

  

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Data:                                                                                                          Nume și prenume: 

Semnătură 

................................. 

 

https://europa.eu/europass/ro
https://europa.eu/
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ANEXA 2 
 

 
 

RECOMANDAREA DIRIGINTELUI 

 

Numele şi prenumele elevei/elevului: ...................................................................................... 
 

Clasa:...................................................... 

Media la purtare: ..................................... 

Prezentaţi aspectele pe care le consideraţi importante cu privire la sus numitul elev, inclusiv o 

descriere a caracteristicilor sale şcolare şi personale. Comparați cu alţi elevi ai clasei din care 

face parte, evaluaţi pe o scară de la 1 la 5 acest elev, în ceea ce priveşte: 
 

 1 
 

(insuficien

t) 

2 
 

(satisfăcător) 

3 
 

(bine) 

4 
 

(foarte bine) 

5 
 

(excepţional) 

Gândire creativă, originală      

 
Motivaţia de a participa 

la activităţile clasei 

     

Încredere în sine 

 

 

 

 

 

     

Capacitatea de a lucra 

în echipă 

     

Rezultate obţinute în 
coordonarea activităţilor 

     

Relaţionarea cu 

ceilalţi colegide clasă 

     

Implicarea activă în 

proiectele şcolii 

     

Potenţial pentru 

dezvoltare profesională 

     

Orice informaţie care poate diferenţia eleva/elevul de alţi candidați este binevenită 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data:                                                                                                Nume și prenume diriginte  

...................                                                                                 ........................................... 
                                                                                                             Semnătura 

......................................................................... 
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ANEXA 3 
 

 
RECOMANDAREA PROFESORULUI DE LIMBĂ STRĂINĂ 

 

Numele şi prenumele elevei/elevului: ...................................................................................... 
 

Clasa:...................................................... 

Mediala Limba engleză/sau turcă:........................... 

Prezentaţi aspectele pe care le consideraţi importante cu privire la sus numitul elev, 

evaluaţi pe o scară de la 1 la 5 acest elev, în ceea ce priveşte: 
 

 1 
 

(insuficient) 

2 
 

(satisfăcător) 

3 
 

(bine) 

4 
 

(foarte bine) 

5 
 

(excepţional) 

Încadrarea în nivelul de 

competențe lingvistice 

solicitat 

     

 

Motivaţia de a participa 

la activităţile de la clasă 

     

Implicarea activă în 
proiectele disiplinei 
 
 
 
 

     

Capacitatea de a lucra 

în echipă 

     

Interes  pentru creșterea 

nivelului de cunoștințe 

     

Motivația de a lucra 

suplimentar/de a 

participa la   

olimpiade și 

concursuri de limbă 

străină 

     

Gândire creativă, 
originală 

 

     

Încadrarea în nivelul de 

competențe lingvistice 

solicitat 

     

Orice informaţie care poate diferenţia eleva/elevul de alţi candidați este binevenită. 
 
 
 
 
 
 

Data:                                                                                                Nume și prenume profesor 
...................                                                                                 ................................... 

                                                                       Semnătura, 
......................................................................... 
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ANEXA 4 
 

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL 
 

Subsemnatul/Subsemnata,…………………………………………............................................. 

CNP……......................................CI……eliberat de.…………..……………................, la data 

de………………., adresa de domiciliu …………………..………..………………………… 

localitatea………………........................,judeţul...…………telefon……......…..…………email........

.............................................................................................................în calitate de părinte/ tutore al 

elevului/elevei..................................................................................………………………………… 

din clasa …....……… CNP…………...................……....................................................., adresa de 

domiciliu..........................................................….……………………………………localitatea……

…………….., judeţul…………………............telefon………………............................, adresă email 

.................................................................................................., declar următoarele: sunt de acord 

cu participarea fiului meu/fiicei mele ……………………..…………………............la concursul de 

selecţie pentru proiectul ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1-Educația Școlară (SCH)2022-1-

RO01-KA121-SCH-000060769-îmiasum răspunderea cu privire la îndeplinirea, de către fiul 

meu/fiica mea, .…………………………….........……………a tuturor obligaţiilor ce revin 

beneficiarilor prin proiect (participarea la toate activitățile de proiect, în cazul în care va fi selectat 

pentru participarea la stagiul de formare în calitate de beneficiar). La întoarcerea din mobilitate se 

va realiza raportul de mobilitate și diseminarea rezultatelor din proiect. 

Precizez că am luat notă de prevederile procedurii de selecție din proiectul menționat mai 

sus și sunt de acord cu acestea. 

 
 
 
 
 
 

Data:                                                                                                               Semnătră elev:  

 

Semnătură părinte
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ANEXA 5 
 

ANGAJAMENT SCRIS 
 

ACORD PRIVINDUTILIZAREA DATELOR PERSONALE 
 

 
 
 

Subsemnatul/a……………….....…………..……….................., părinte al elevului/elevei 

.......................……………………..................................................................................având CNP 

…………...………………..……………......domiciliat/ă în .................……...........……………… 

str...................……….…........………...,nr.....………,ap.……….., tel.mobil……........................, 

e-mail……...…......................................... ca beneficiar/ă al/a Programului ERASMUS+1, 

Acțiunea Cheie 1–Educația Școlară (SCH) Contract numărul–2022-1-RO01-KA121-SCH-

000060769, parte a Acreditării numărul:2020-1-RO01-KA120-SCH-095420 pentru mobilități 

Erasmus+ în domeniul Educației Școlare, declar prin prezenta că am fost informat cu privire la 

obligativitatea de a furniza datele personale, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

Declar că sunt de acord ca datele personale ale fiului/fiicei mele ........................................ 

......................................................, precum şi materialele rezultate în urma activităţilor (fotografii, 

filmări video, etc), să fie atât utilizate în scopul promovării proiectului sus-menţionat pe site-ul 

şcolii,site-ul proiectului, facebook si alte platforme media cât şi publicate în presa locală. 

Declar că suntde acord ca datele personaleale fiului/fiicei mele ................................... 

................................................................., să fie utilizate în scopul proiectului sus-menţionat. 

Înţeleg căorice 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 deidentitate, schimbarea numelui, 

schimbarea adresei de domiciliu etc.), să anunţ echipa deimplementare a proiectului şi să aduc 

copii ale actelordoveditoare. 

 

 
Data:                                                                                                       Nume și prenume părinte: 

 

 
                                                                                                                           Semnătură 

..............................
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ANEXA 6 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 

 

Subsemnatul/a……………….....…………..………................................................,având 

CNP…………...………………..……………...............................domiciliat/ă în ......……......... 

Str...................……….…........………............ nr.....…… ap.… tel.mobil……........................... 

e-mail……...…........................................părinte al elevului/elevei........................................ 

din clasa .............. 

Declar că am fost informat/ă cu privire la faptul că: în eventualitatea în care s-a 

realizat plata cheltuielilor de călătorie, în cazul renunțării la mobilitate ulterior acestei plăți, 

conform regulamentului financiar Erasmus+, voi rambursa integral contravaloarea 

cheltuielilor efectuate, inclusiv diferenţa costului pentru achiziţionarea unui biletde călătorie 

pentru un alt participant de rezervă. 

 

 
Data                                                                                                              Semnătura, 

............................                                                                                                ............................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


