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 Proiect finanțat prin Programul Erasmus+  

 ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+  

ÎN DOMENIUL „EDUCAȚIE ȘCOLARĂ” 

 Acreditare numărul: 2020-1-RO01-KA120-SCH-095610 

Proiectul 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012342 în cadrul Programului 

Erasmus+,  

Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării  

Beneficiar: LICEUL TEORETIC SOLOMON HALIȚĂ 

 

 

Procedura de selecție a participanților la mobilitate  

în cadrul proiectului DE ACREDITARE-mobilitate de grup cu elevii 

 

I. Scopul procedurii  

În cadrul procesului se urmărește selectarea obiectivă și transparentă a elevilor de clasa a IX-a-

XII-a de la LICEUL TEORETIC SOLOMON HALIȚĂ care reprezintă grupul țintă al mobilității 

din POLONIA, localitățile Krynica Zdroj și Nowy Sacz, desfășurată în cadrul proiectului  de 

acreditare  2021-1-RO01-KA121-SCH-000012342 

Vor fi selectați elevii care vor participa activ la programul de mobilitate în scopul 

desfășurării de activități de dezvoltare sustenabilă și de protecție a mediului , de incluziune și 

culturale care va  avea loc în POLONIA ,  în PERIOADA 23 OCTOMBRIE-29 OCTOMBRIE  

2022. 

 

 II. Descrierea procedurii  

Selecția elevilor se va organiza  în conformitate cu prevederile:  

-  Contractului de finanțare pentru un proiect în cadrul Programului ERASMUS+1,  

Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH)  

Contract numărul – 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012342 , încheiat între Agenția Națională 

pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Liceul Teoretic 

Solomon Haliță ,  în calitate de beneficiar al proiectului;  

-  Aplicației proiectului depuse pentru finanțare la Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale la 29 octombrie 2020. 

 

Prin respectarea procedurii de selecție, vor fi selectați:  

- 10 elevi participanți + 2 elevi cu statut de rezervă din clasele a IX-a -XII- a de la liceul 

nostru, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.  
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 II.1. Criterii de selecție a candidaților  

1. Să fie elev  la Liceul Teoretic Solomon Haliță; 

      2. Să dovedească un nivel corespunzător al competenţelor lingvistice rezultat în urma probei 

scrise și orale la limba engleză dar și a mediei la disciplina respectivă în anul școlar 2021-2022; 

3.Să fie motivat pentru dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul unei mobilități și să 

valorifice rezultatele obținute în propria-i formare profesională, aspect apreciat prin scrisoarea de 

intenție; 

4. Să aibă abilități de comunicare, relaționare,  inițiativă organizatorică – rezultate din 

evaluarea recomandării eliberate de profesorul diriginte sau de către alt professor de la clasă;  

5. Să aibă acordul scris al părinților sau tutorilor legali pentru deplasarea în străinătate în 

perioada stabilită.  

II.2. Conținutul dosarului de candidatură:  

1. Cerere de înscriere ;  

2. Copie după CI; 

3. CV-Europass în limba engleză/română; 

4. Scrisoare de intenție care va cuprinde: date de identificare ale candidatului, modul în care 

mobilitatea de formare răspunde nevoii de dezvoltare profesională a candidatului, modul în care 

candidatul își propune să utilizeze, în școală și în viitoarea carieră profesională, competențele 

dobândite pe parcursul stagiului de formare; 

5. Acordul scris al părinților sau tutorilor legali pentru deplasarea în străinătate în perioada 

stabilită ; 

5. Recomandare dată de dirigintele clasei / profesorul de la clasă; 

6. Adeverința de elev în care sunt precizate mediile la disciplinele de profil și limba engleză în 

anul școlar 2021-2022. 

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și introduse în ordinea prezentată mai 

sus, într-un dosar CU ȘINĂ..  

 

II.3. Etapele selecției:  

- Publicarea/anunțul selecției;  

- Înscrierea candidaților;  

- Verificarea eligibilității candidaților și evaluarea documentelor depuse;  

- Desfășurarea concursului de selecție;  

- Afișarea rezultatelor;  

- Depunerea și analiza eventualelor contestații;  
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- Afișarea listei finale a candidaților selectați și respinși cu mențiunile ADMIS, REZERVĂ, 

RESPINS.  

 

II.4. Calendarul concursului de selecție 

 

19- 23 SEPTEMBRIE Depunerea dosarelor de candidatură  

 

26 SEPTEMBRIE Verificarea dosarelor de candidatură  

 

30 SEPTEMBRIE 

30 SEPTEMBRIE – ora 13 

 

Desfășurarea concursului de selecție 

Proba de interviu în limba engleză  

 

 

3 OCTOMBRIE, ora 12 Afișarea rezultatelor  

 

 

3 OCTOMBRIE în intervalul 

13. 00-15.00 

 

Primirea contestațiilor 

4 OCTOMBRIE, ora 12 Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 

 

II.5. Probele concursului de selecție:  

1. Evaluare dosar candidatură 

2. Interviu în limba engleză 

 

II.6. Criteriile specifice de selecție și indicatori de evaluare 

 

CRITERIUL   INDICATORI DE 

EVALUARE 

PUNCTAJ MAXIM 

Performante școlare obținute 

de candidat (rezultate 

școlare, participări la 

olimpiade și concursuri 

școlare), motivație și abilități 

personale 

 

Evaluarea C.V.-ului și a 

documentelor anexate la 

dosarul de candidatură:  

 

CV  

Scrisoarea de intenție  

Recomandarea 

dirigintelui/profesorului  

 

 

 

 

10 puncte 

5 puncte 

15 puncte 
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Activități de voluntariat 

specific ( ecologie, 

sustenabilitate) 

20 puncte 

Competențe lingvistice  

 

Interviu limba engleză  50 puncte 

 

 

         

Total – 100 de puncte 

III. Tematică și bibliografie: 

 

Limba engleză: 

1.  Domeniul personal 

• Viaţa personală (educaţie, stil de viaţă, comportament social, strategii de studiu, opţiuni 

pentru carieră, hobby-uri);  

• Relaţii interpersonale/ inter-umane / profesionale, viaţa de echipă;  

• Universul adolescenţei (cultură, sport, timp liber). 

2. Domeniul public 

• Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice, ştiinţifice, tehnice, ecologice, strategii 

de utilizare a resurselor);  

• Tinerii şi viaţa comunitară;  

• Mass-media.  

3.Domeniul ocupațional  

• Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional;  

• Locuri de muncă, echipamente, activităţi, operaţiuni, comportament profesional, 

deontologie profesională;  

• Produse şi servicii, calitatea serviciilor / produselor.  

4. Domeniul educațional 

• Descoperiri ştiinţifice şi tehnice;  

• Viaţa culturală şi lumea artelor;  

• Patrimoniul socio-cultural european;  

• Repere culturale ale spaţiului lingvistic respectiv – trecut şi prezent. 

 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII: 

• Substantivul: plurale neregulate, substantive defective de număr 

• Articolul: hotărât, nehotărât, posesiv, omiterea articolului  

•  Adjectivul şi adverbul: grade de comparaţie neregulate  
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•  Verbul: aspectul simplu & continuu, diateza activă / pasivă  

•  Cuvinte de legătură: prepoziţia  

• Sintaxă: fraza condiţională; corespondenţa timpurilor 

 

IV. Contestații  

 

Eventualele contestații privind rezultatele procesului de selecție vor fi depuse în data de 3 

OCTOMBRIE între orele 13. 00 -15.00,  la secretariatul școlii. Contestația va fi analizată de o 

comisie numită de responsabilul proiectului care va fi formată din alte persoane decât cele care 

au participat la evaluarea inițială. Decizia comisiei de soluționare a contestației este definitivă.  

 

V. Cerințe pentru participanți ( în timpul și după finalizarea proiectului):  

a. respectarea programului de pregătire lingvistică, pedagogică și culturală, care se va 

desfășura anterior perioadei de mobilitate;  

b. respectarea programului de lucru, în cadrul mobilității, precum și a solicitărilor echipei de 

gestiune a proiectului;  

 

 

c. elaborarea raportului individual de feedback în termen de 30 de zile de la revenirea din 

mobilitate;  

d. implicarea activă în activitățile de diseminare și valorizare prevăzute în proiect în 

conformitate cu planului de diseminare și valorizare din cadrul proiectului; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ANEXE 
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ACORD SCRIS 

(ELEV MAJOR) 

 

DECLARAȚIE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL 

 

Subsemnata/ul.............................................................., elev la  Liceul Teoretic Solomon 

Haliță ,cu vârsta de ........... ani am luat cunoștință de drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 

2016/679  privind protecția persoanelor fizice în cea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și îmi 

exprim consimțământul pentru utilizarea și prelucrarea  următoarelor date cu caracter personal: 

numele, prenumele și rezultatele activităților din cadrul proiectului Erasmus+” Learning 

programme for group activities” Project Code 2021-RO01-KA121-SCH-000012342, mobilitate 

POLONIA .  

De asemenea, sunt de acord ca datele personale, menționate mai sus, să fie afișate la 

avizier, pagina de Facebook și pe site-ul școlii organizatoare. 

 

 

       Data............................  

                      Semnătura.............................. 
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ACORD SCRIS 

(PĂRINTE ELEV MINOR) 

DECLARAȚIE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL 

 

Subsemnata/ul.................................................................................., în calitate de 

părinte/tutore a elevei/ elevului......................................................................................  de la Liceul 

Teoretic Solomon Haliță , participantă/participant în cadrul proiectului Erasmus+” Learning 

programme for group activities” Project Code 2021-RO01-KA121-SCH-000012342, mobilitate 

POLONIA ,am luat cunoștință de drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679  privind 

protecția persoanelor fizice în cea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

 Îmi exprim consimțământul pentru utilizarea și prelucrarea  următoarelor date cu caracter 

personal: numele, prenumele și rezultatele obținute ale fiicei mele/fiului meu în activitățile acestui 

proiect. 

De asemenea, sunt de acord ca datele personale mai sus menționate să fie afișate la avizier, 

pe pagina de Facebook  și  pe site-ul școlii organizatoare . 

 

 

       Data............................      Semnătura.............................. 
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                DECLARAȚIE 

 

Subsemnatul/Subsemnata , elev/elevă în clasa a .................., la Liceul Teoretic 

Solomon Haliță , domiciliat/ă    în 

........................................................................................................, CI 

seria.......numărul.............., declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință despre 

faptul că în calitate de participant la activitățile din cadrul proiectului Erasmus+” 

Learning programme for group activities” Project Code 2021-RO01-KA121-SCH-

000012342, mobilitate POLONIA,   trebuie să respect măsurile de securitate și igienă, să 

particip la program și pe durata derulării activităților să nu consum alcool și alte substanțe 

interzise. Declar că voi respecta toate regulile impuse de acest program. 

 

 

 

 

             Data                                                            Semnătura, 
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                    DECLARAȚIE 

 

Subsemnatul , .............................................................., părinte al/a 

elevului/elevei...............................................................din clasa a ..........................., 

domiciliat  în........................................................................................................., CI 

seria.......numărul.............., declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință despre 

faptul că în calitate de participant la activitățile din cadrul proiectului Erasmus+” 

Learning programme for group activities” Project Code 2021-RO01-KA121-SCH-

000012342, mobilitate POLONIA,  fiul meu /fiica mea trebuie să respecte măsurile de 

securitate și igienă, să participe la program și pe durata derulării activităților să nu 

consume alcool și alte substanțe interzise. Declar că fiul meu/fiica mea va respecta toate 

regulile impuse de acest program. 

 

 

             Data                                                            Semnătura, 

 

 


