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                                        ANUNȚ SELECȚIE 

A  ELEVILOR PENTRU PARTICIPAREA LA MOBILITĂȚILE/ 
IMPLEMENTAREA  PROIECTULUI ERASMUS+ Acțiunea Cheie 1 – 

Educația Școlară (SCH) Contract numărul 2022-1-RO01-KA121-SCH-
000063563 

Digital Powers for Nature-Connected Schools 

 

În urma aprobării finanţării proiectului Digital Powers for Nature-Connected 

Schools, nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000063563, Școala Gimnazială 

‘Manolache Costache Epureanu’, Bârlad, va organiza concurs de selecţie pentru 

elevii care doresc să facă parte din echipa proiectului Erasmus+, anul II de 

acreditare, în vederea participării mobilitățile proiectului (mobilitate de grup elevi) 

în vederea îmbunătățirii competențelor digitale, sociale, civice, lingvistice și 

participării active la crearea unei rețele de școli partenere europene.  

 

Selecţia va avea loc în perioada 4-21 octombrie 2022, vor fi selectați 12 elevi pentru 

mobilități și cel puțin 5 rezerve, în cazul în care unii elevi selectați nu vor putea participa 

la mobilități.  

Mobilitățile pentru elevi în acest an școlar sunt de două tipuri:  

- Mobilitate de grup -10 elevi-7 zile  

- Mobilitate de scurtă durată – 2 elevi -28 zile 

Mobilitatea de grup pentru care se face selecția cuprinde 10 locuri pentru 10 elevi 

cu vârsta peste 12 ani, prioritate având în ordinea punctajelor elevii claselor a VII-a și 

a VIII-a. 

Două locuri sunt rezervate elevilor cu posibilități reduse, aflate într-una din situațiile 

următoare, în ordinea descrescătoare a punctajelor la concursul de selecție: 

- Elevi orfani  

- Elevi din medii defavorizate (minorități etnice, părinți fără locuri de muncă) 

- Elevi care beneficiază de bursă socială 

- Elevi din familii numeroase ( de la 3 copii în sus) 

- Elevi cu părinți plecați în străinătate, aflați în întreținerea bunicilor/rudelor 

- Elevi din mediul rural 

Criterii de selecţie: 
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● Elev înmatriculat în acest an școlar la Școala M. C. Epureanu; 

● Interes legat de tematica proiectului și deschidere în vederea comunicării 

și stabilirii relațiilor de colaborare cu profesori din țări europene, implicarea 

în activitățile deja organizate pe perioada acreditării; 

● Experiență în derularea de proiecte europene, regionale, locale; 

● Disponibilitatea de a lucra suplimentar voluntar în vederea participării la 

activităţile locale din cadrul proiectului – 2 ore săptămânal ; 

● Motivaţia de a participa la un proiect european- scrisoare de motivație; 

● Competenţe digitale minime (calculator, internet, realizare materiale PPT 

etc); 

● Competenţe de limba engleză ( nivel mediu, certificatele sunt un plus); 

● Competenţe de comunicare, negociere, muncă în echipă demonstrate cu 

certificate de participare la activități școlare și extra-școlare. 

● Nota 10 la purtare și media generală peste 9. 

● Posibilitatea cazării unui elev străin în cazul selectării pentru participare la 

mobilitate. 

Participanți eligibili sunt elevi înmatriculați la Șc. Gimn. M. C Epureanu în anul 

școlar 2022-2023, care îndeplinesc criteriile mai sus menționate. 

Selecţia elevilor va consta în evaluarea dosarelor de candidatură și susținerea unui 

interviu, cu verificarea nivelului de comunicare în limba engleză printr-un test. Dosarele 

se vor depune la secretariatul școlii şi vor conţine: 

1.Cerere de înscriere cu documentele anexate 

2. Recomandarea dirigintelui 

3. Scrisoare de motivatie ( exprimarea și motivarea dorinței de participare la proiect) 

   5. Declarația de acceptare a participării la procesul de selecție și de cazare a unui 

elev străin, partener în proiect, semnată de elev și părinte/reprezentant legal 

   6. Portofoliu de proiecte/ activități voluntariat/ implicare activități extra-școlare 

7. Adeverință eliberată de unitatea școlară cu media generală și media la purtare 

8. Documente care să dovedească apartenența la una dintre categoriile defavorizate 

enumerate mai sus 
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GRILA DE PUNCTAJ  

1. Organizare/ implicare activități extra-școlare în cadrul acreditării, 

perioada 2020-2022 

2. Competențe TIC – certificate, dovezi activități sau materiale create     

3. Test grilă + interviu oral engleza  

4. Dosar , adeverință școală mede purtare/ generală an anterior 

5. Documente categorie posibilități reduse (adeverință venituri/ declarație proprie 

răspundere/ hotărâre judecătorească etc)) 

1. Media la purtare 10 - 10 p 
2. Competențe lingvistice     20 p - test   
3. Competențe TIC     10 p 
4. Media generală peste 9   10p 
5. Portofoliu  implicare activități, concursuri etc  40 p 
6. Interviu    10 p 

Procesul de selecţie se va derula conform calendarului: 

5-16 octombrie 2022 – anunţarea şi afişarea criteriilor de selecție  la afișier în 

cancelarie, la intrarea în școală și pe web-site-urile școlii și proiectului, pagina 

de Facebook etc.  

5-19 octombrie 2022, ora 16.00, depunerea dosarelor de candidatură la 

secretariat 

20-21 octombrie 2022 – evaluarea dosarelor de candidatură și testul la lb 

engleză, interviul cu participanții la selecție, interviul având loc în școală, 

rezultatele se afișează la biroul de proiecte 

21 octombrie ora 13.00 -depunere  contestații 

24-27 octombrie afișarea rezultatelor finale  

Selecția se va face prin majoritatea simplă a membrilor comisiei de    selecție, privind 

aprobarea sau respingerea dosarului. Rezultatele pot fi contestate în termenul precizat 

mai sus. 

Rezultatele vor fi afișate în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu precizarea 

participării la mobilitate. 

 

 

 Director, Coordonator, 

Prof. Ferlovici Gabriela prof. Toporaș Paula 
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CERERE DE ÎNSCRIERE SELECȚIE ERASMUS+  

Digital Powers for Nature-connected Schools 

Cerere de finanțare nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000063563 

 

 

 

 

 

Subsemnatul/a, ................................................................................, elev înmatriculat 

la Școala Gimnazială ‘’Manolache Costache Epureanu’’, vă rog să-mi aprobaţi 

înscrierea la selecţia pentru participarea la mobilități în cadrul  proiectului  Erasmus + 

Digital Powers for Nature-Connected Schools, Cerere de finanțare nr. 2022-1-

RO01-KA121-SCH-000063563 

. 

Datele mele de contact sunt : telefon ............................................................, email 

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

Subsemnatul/a, ……………………………………………………………………, declar că 

informaţiile furnizate în dosarul de candidatură îmi aparțin, sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu.  

 

 

                       Data,                                                                                  Semnătura,  
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Anexa  

 

 

ACORD PĂRINTE/TUTORE LEGAL 

 DE PARTICIPARE LA PROIECT A FIULUI/FIICEI SALE  

 

 

 

 

                  Subsemnatul/a …………………………………………...….…, domiciliat/ă în 

……..………………………..……. str.........................…………………….nr ………………. bl 

.....….… ap.….……. telefon.……............................……. 

email……...................................…....………. PĂRINTELE/TUTORELE elevului/ ei 

……………………………………..……………………… ……………………………………. îmi 

exprim acordul scris pentru participarea copilului meu la evenimentele si activitatile aferente 

proiectului Erasmus+ ”Digital Powers for Nature-Connected Schools’’, Cerere de finanțare 

nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000063563 de la Școala Gimnazială ‘’Manolache Costache 

Epureanu’’ .  

Declar pe propria răspundere că: 

 □ am fost informat(ă) cu privire la activitatile proiectului Digital Powers for Nature-connected 

Schools 

 Declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale ale minorului (nume, adresa email 

etc.) în scopul proiectului sus-menționat. Declar că sunt de acord ca materialele rezultate în 

urma activităţilor (fotografii, filmări video etc.) să fie utilizate în scopul proiectului sus-menţionat 

pe internet, site-ul proiectului, site-urile institutiilor partenere, facebook, cât şi prin publicarea 

lor în presa locală.  

 

 

 

 

                       Data,      

                                                                                                           Semnătura,  
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