
 

  

 

Proiect finanțat prin programul Erasmus +al Comisiei Europene 

Acțiunea –cheie 2: KA229, proiect de parteneriat de schimb interșcolar 

Titlul proiectului : Demain tous solidaires/ De mâine vom fi toți solidari 

Durata proiectului : 24 de luni (1.09.2019- 31.08.2021) 

Număr de referință proiect :  2019-1-FR01-KA229-063111_4  

Beneficiar: Liceul Tehnologic Petre S. Aurelian  

Procedura de selecţie a elevilor participanţilor la mobilitate în cadrul proiectului KA229, 

 DEMAIN TOUS SOLIDAIRES 

I. Scopul procedurii: 

Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a persoanelor aparţinând grupului ţintă în cadrul 

proiectului: DEMAIN TOUS SOLIDAIRES , 2019-1-FR01-KA229-063111_4 . Vor fi selectaţi elevii care vor 

participa activ la programul de mobilitate în Franța, Portugalia, Spania și Bulgaria. 

 Concursul de selecţie se organizeazăînconformitate cu prevederile: 

– Contractului de finanţare, încheiat între Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei 

şi Formării Profesionale şi LICEUL TEHNOLOGIC  ”P.S. AURELIAN” SLATINA  – în calitate de beneficiar şi 

partener în proiect; 

– Formularul de candidatură 

Prin respectarea procedurii de selecţie,vor fi selectaţi, 24 elevi participanţi din clasele a IX-a –a XII-a + câte doi 

elevi cu statut de rezervă în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. 

Vor fi selectați câte 6 elevi pentru fiecare mobilitate astfel: 

1. 6 elevi pentru mobilitatea în Franța, orașul Reims,(noiembrie 2019) 

2. 6 elevi pentru mobilitatea în Spania (februarie 2019) 

3. 6 elevi pentru mobilitatea în Portugalia (mai 2020) 

4. 6 elevi pentru mobilitatea în Bulgaria (noiembrie 2020) 

 

 

III.Organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie a grupului ţintă 

III.1. Comisia de selecţie 

Selecţia este realizată de o comisie numită prin decizie a directorului. Pentru a evita conflictul de interese, vor 

face parte din echipa de selecție: directorul liceului, coordonatorul proiectului, responsabilul cu actiunile de 

voluntariat. 

III.2. Atribuţiile comisiei de selecţie 

Principalele atribuții ale comisie de selecție sunt:  

 Evaluarea participanților;  

 Întocmirea procesului -verbal de selecție;  

 Centralizarea rezultatelor evaluării;  

 afișarea rezultatelor selecției;  

 rezolvarea eventualelor contestații;  

 publicarea listei rezultatelor finale;  

 întocmirea raportului activității de selecție 

Persoanele implicate în evaluarea solicitărilor de selecţie vor respecta următoarele reguli: 



 îşi vor exercita atribuţiile cu onestitate, corectitudine, bună-credinţă şi responsabilitate; 

 vor evalua în baza criteriilor stabilite; 

 vor formula aprecieri cu imparţialitate; 

 vor fi obiective în evaluare; 

 vor păstra confidenţialitatea pe toată durata evaluării; 

 vor asigura transparenţa deciziilor privind selecţia; 

vor respecta procedurile şi termenele stabilite 

III.3. Criterii de selecţie ale candidaţilor: 

1. Să fie elev în clasele IX- XII la Liceul Tehnologic Petre S. Aurelian 

2. competenţe lingvistice (competenţe de comunicare în limba franceză,  nivel A1 (media generala 
minim 8 la limba franceză în anul școlar 2018-2019) 
3. Atitudine şi motivaţie pentru dezvoltarea competenţelor  

 

III.4. Conţinutul dosarului de candidatură: 

1. Cerere de înscriere tip;(anexa 1) 

2. CV – model european, în limba română; 

3. Declarație prelucrare date personale (anexa 2) 

3. Chestionar în limba franceză 

4. Copie după CI/ BI; 

5. Scrisoare de intenţie care va cuprinde: date de identificare ale candidatului, modul în care mobilitatea de 

formare răspunde nevoii de dezvoltare a candidatului, modul în care candidatul îşi propune să utilizeze, în şcoală 

şi în viitoarea carieră profesională, competenţele dobândite pe parcursul stagiului de formare.Scrisoarea va fi 

redactată atât în limba română, cât și în limba franceză(Anexa 2) 

6. Recomandare dată de dirigintele clasei;(Anexa 3) 

7. Adeverinţa medicală cu menţiunea apt pentru deplasare în străinătate. 

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentata mai sus. într-un dosar din 

PVC cu şină. Orice informatie eronata va duce la eliminarea automată a candidatului. 

III.5. Etapele selecţiei: 

– Publicarea/anunţul selecţiei; 

– Înscrierea candidaţilor; 

– Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor depuse; 

– Desfăşurarea concursului de selecţie; 

– Afişarea rezultatelor; 

– Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii; 

– Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi. 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Calendarul concursului de selecţie: 

Depunerea dosarelor de candidatură  

 
               9-13 septembrie 2019 

Evaluarea dosarelor de candidatură 

 
                    16-18 septembrie 2019 

Afişarea rezultatelor 

 
19 septembrie 2019 

Primirea contestaţiilor 

 
19 septembrie 2019 

Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea 

rezultatelor finale 

 

20 septembrie 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Criteriile specifice de selectie şi indicatori de evaluare: 

CRITERIUL Număr maxim de puncte 
Punctaj 

acordat 

I. competenţe lingvistice 
(competenţe de 
comunicare în limba 
franceză,  nivel A1 (media 
generala minim 8 la limba 
franceză în anul școlar 
2018-2019) 

 

10 puncte –nota 10 

9 puncte- nota 9 

8 puncte – nota 8 

 

II. media 10 la purtare, media generală 

 10 puncte 

Pentru media generală se acordă 

următorul punctaj: 

10 puncte –media 10 

9 puncte- medii intre 9-9,99 

8 puncte – medii între 8-8.99 

 

III.scrisoarea de intenție în limba română 

și în limba franceză 

10 puncte /limba română 

10 puncte/ limba franceză  
 

IV. chestionar în limba franceză 
10 puncte/ câte 2 puncte pentru 

fiecare răspuns 
 



V.implicare în proiecte etwinning 10 puncte  

VI. implicarea în acțiuni de voluntariat 
10 puncte/ câte 5 puncte pentru 

fiecare actiune 
 

Total punctaj acordat 70 de puncte  

 

 

  

 

Anexa 1  

Către 

Comisia de selecție a elevilor participanților la mobilitățile proiectului 

DEMAIN TOUS SOLIDAIRES 

 

Subsemnatul(a)(numele şi prenumele cu majuscule)________________________ 

___________________________________, elev(ă) în clasa ___________ la Liceul Tehnologic 

Petre S. Aurelian, Slatina, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de selecţie din cadrul 

PARTENERIATULUI STRATEGIC ERASMUS+ KA229- DEMAIN TOUS SOLIDAIRES. 

Date personale 

CNP ___________________________________ 

Domiciliu ______________________________________________________________ 

Telefon  ___________________________, 

E-mail ________________________________________________, 

1. Nivelul de utilizare a limbii franceze: 

- scris:      

- vorbit:      

2. Nivelul de utilizare a mijloacelor TIC: 

Am calculator personal :       

3. Sunt dispus să particip la activităţile, sedintele si workshop-urile organizate de scoala în 

vederea  realizarii activităţilor și obiectivelor proiectului. 

     

4. Voi participa la activităţile de diseminare a rezultatelor       

5. Am cont pe: __________________________________________________________ 

 

7. Dacă voi renunţa la mobilitate din motive subiective, sunt de acord să suport integral 

cheltuielile efectuate cu participarea mea în cadrul proiectului; 

    

 

Data___________ 

Semnătura elevului _________________________ 

Semnătura părintelui/tutorelui legal __________________________ 

 
Către Comisia de selecție a elevilor participanților la mobilitățile proiectului  DEMAIN TOUS 

SOLIDAIRES 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 

 

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Erasmus+, noul program al Uniunii 

Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020 

Titlul proiectului: DEMAIN TOUS SOLIDAIRES 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PRELUCRARE DATE PERSONALE 
 

 

 

Subsemnatul/a (nume, prenume) ……….…………………………………………………, domiciliat(ă) în 

localitatea …………….………............................……..…, judeţul….…………………, strada 

……………………………., posesor al CI seria…..……, numărul………………………,eliberată de 

…………………………………………..., la data de ………………….., CNP ………………….......…......…..., 

îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Ministerul 

Educaţiei, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările  şi completările  ulterioare, în cadrul 

Parteneriatului strategic Erasmus+ DEMAIN TOUS SOLIDAIRES. De  asemenea, îmi exprim acordul cu 

privire la posibilitatea utilizării tuturor  fotografiilor  în care figurez eu şi/sau membrii minori ai familiei, 

fotografii care au fost realizate în cadrul parteneriatului strategic DEMAIN TOUS SOLIDAIRES, în activităţi 

de diseminare,  produse finale, articole de presă, site-ul proiectului, albume de proiect, și alte activităţi aferente 

parteneriatului. 

 

Data: ______________________    Semnătura: ____________________ 

 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenţia Natională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de Implementare a Proiectelor 

Erasmus+),  în scopul implementării activităţilor specifice proiectului “DEMAIN TOUS SOLIDAIRES”. Vă 

puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, 

printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la MENCS -UIPFFS. 



 

 

 

 

 

 

 

MODEL SCRISOARE DE INTENȚIE 

Stimată Doamnă Director, 

Vă adresez această  scrisoare de intenție  pentru locul în cadrul proiectului ERASMUS PLUS  DEMAIN TOUS 

SOLIDAIREA, proiect ce are drept parteneri școli din Franța, având o finanțare UE, al cărui beneficiar este instituția 

dumneavoastră. 

Sunt elev în cadrul Liceului ………………………………..……………………..……., clasa a ..........., specializarea 

................................................, nivelul de calificare: 

.....................................................................................................................filiera tehnologica, 

profil:..........................................................................,calificarea ....................................................................... 

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

Deși dețin puțină experiențăîn ceea ce presupune proiectele Erasmus , dar dețin suficiente cunoștințe teoretice, 

consider că experiență dobândită în  acțiuni de voluntariat precum................................................................. Slatina, la nivel 

local și județean, sunt  relevante pentru viitoarele mele activități în cadrul proiectului inițiat de instituția dumneavoastră. 

Aștept cu nerăbdare să pun în practică aceste cunoștințe dobândite în urma experienței mele, combinate cu abilități utile 

(cunoașterea limbii franceze, utilizarea PC-ului la un nivel mediu etc.) domeniului și, implicit, locului din cadrul proiectului 

al cărui beneficiar sunteti dvs.  

Sunt o persoană dinamică, cu aptitudini foarte bune de comunicare, dobândite în experiența mea 

(....................................................................................................................................................................................................

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

...............................................................................................................), responsabil, hotarât, interesat pentru 

perfecționarea personală și profesională. Îmi doresc să am șansa de a colabora cu instituția dumneavoastră, unde aș putea 

să-mi pun în evidență capacitățile intelectuale și experiența acumulată (conform CV anexat) pentru a îndeplini sarcinile și 

scopurile organizației, cât și pentru dezvoltarea carierei mele.  

Dacă veți considera că pregătirea, motivația și dorința mea sunt oportune pentru obținerea unui loc în cadrul 

acestui proiect, voi fi onorat să mă număr printre elevii selectați pentru a participa la mobilități  

Va multumesc, 

Cu respect,........................................... 

 

 



Nr.tel: ............................. 

 

 

 

Nom Prénom 

Adresse 

Code postal / Ville 

N° Tél 

Courriel 

 

Faite à (Ville), le (Date). 

 

 

Objet : Candidature pour une mobilité Erasmus  

 

Madame Directrice, 

 

     A la suite de votre annonce sur le projet Erasmus KA229- DEMAIN TOUS SOLIDAIRES, j’ai pris la décision de participer au 

concours pour une mobilité Erasmus.. Actuellement élève  en (préciser l'année et la filière) , je souhaiterais bénéficier 

d’une place en programme d’échange Erasmus. 

Cette mobilité me permettra d’enrichir mes connaissances linguistiques et multiculturelles. Je possède un niveau de 

français…… J’ai participé  aux activités de solidarité comme…………………………………………………………………. 

Aussi curieux(euse) que motivé(e), je saurai tirer profit personnellement, mais aussi professionnellement de ce 

programme Je vois également la mobilité Erasmus  comme une étape importante pour ma formation  et un atout majeur 

dans la construction de mon projet professionnel.  

 

Je reste à votre disposition pour toute demande complémentaire ou pour convenir d’un rendez-vous.  

 

En vous remerciant de l'attention que vous portez à ma candidature, je vous prie d’agréer, Madame, l'expression de mes 

sentiments distingués. 

Signature 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

              

  

 
Proiect finanțat prin programul Erasmus +al Comisiei Europene 

Acțiunea –cheie 2: KA229, proiect de parteneriat de schimb interșcolar 

Titlul proiectului : Demain tous solidaires/ De mâine vom fi toți solidari 

Durata proiectului : 24 de luni (1.09.2019- 31.08.2021) 

Număr de referință proiect :  2019-1-FR01-KA229-063111_4  

Beneficiar: Liceul Tehnologic Petre S. Aurelian 

 

ACORD PĂRINȚI 
Subsemnatul/Subsemnata,…………………………………………………………… 

CNP………………………..,posesorBI/CI………nr.…………….…………………………… 

…. eliberată de…………………………………………..……, la data de 

…………………………...…,cu adresa de  

domiciliu….…………………………………………………………………………………… 

localitatea………………………………judeţul……………………………………………… 

telefon…………………………………, adresă e-mail............................................................ 

Ȋn calitate de părinte / tutore al elevului/ elevei 

Numele si Prenume….…………………………………………………………………………., 

clasa………………... CNP…………………………………...,cu CI……………………….…, 

eliberată de …………………………………………..…………....,la data de ………………, 

adresadomiciliu….………………………………………………..localitatea………………….. 

,judeţul…………………………telefon…………………………………, adresă 

email......................................................................................................................... 

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

Declar următoarele: 

- sunt de acord cu participarea fiului meu /fiicei mele 

…………………………………………………………………………………………………la 

activitățile din  proiectul Erasmus plus KA229, cu titlul DEMAIN TOUS SOLIDAIRES, cu nr. de referinta 2019-

1-FR01-KA229-063111_4  

- îmi asum 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, participarea la mobilitatea din………….în calitate de beneficiar).În 

cazul nerespectării tuturor acestor obligații, asumate prin semnarea acestui angajament, mă angajez să returnez 

întreaga sumă ce se va cheltui pentru fiul meu/fiica 

mea……………………………………………………………………………………… 

în calitate de beneficiar, în proiectul KA229- DEMAIN TOUS SOLIDAIRES. 

 

 

Data:                                                                                                     Semnatura: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3 

 
RECOMANDAREA DIRIGINTELUI 

 

 
Numele și prenumele elevului/elevei: ……………………………………………………. 

Clasa: ……………… 

Media la purtare în anul școlar 2018/2019: ………………… 

Media generală în anul școlar 2018/2019 :……………………………. 

Media la limba franceză în anul școlar 2018/2019:…………………………………………… 

Număr de absențe nemotivate în aul școlar 2018-2019 :…………………………………… 

Prezentați aspectele pe care le considerați importante despre acest/această elev/elevă. Comparativ cu alți elevi ai 

clasei din care face parte, evaluați pe o scară de la 1 la 5 acest elev în ceea ce privește: 

 
 1 

(insuficient 
2 

(satisfăcător) 
3 

(bine) 
4 

(foarte bine) 
5 

(excepțional) 

Motivația de a participa la 

activitățile clasei 

     

Capacitatea de a lucra în echipă      

Capacitatea de a relaționa cu 
colegii 

     

Rezultate obținute în 

coordonarea activităților 

     

Implicare activă în proiectele 
școlii 

     

Orice informație care poate diferenția eleva/elevul de alții este binevenită. 

 

 

 

 

 

Data: 

Diriginte    
 



 

 

 

 

 

 

ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE FAŢĂ DE ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

 

Subsemnatul(a) ………………………...................…..…elev la Liceul Tehnologic  Petre S. 

Aurelian, Slatina , CNP…………………………………… domiciliat(ă) în 

……..........................str….……...................…. nr. … bl. ...... ap. …. tel. fix 

….................................tel. mobil …......................................................……….e-mail 

………............…………,posesor(oare) al(a) actului de identitate CI seria .............. 

nr.......................,eliberat de ............................... mă angajez  

să particip la toate activitățile  din cadrul proiectului KA229- DEMAIN TOUS SOLIDAIRES, 

proiect finanţat de UE prin programul Erasmus +, să respect cerinţele programului, să particip la 

toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa de management 

al proiectului. 

Declar pe propria răspundere că am fost informat(ă) despre obiectivele şi activităţile proiectului. 

Am luat la cunoștinţă că nerespectarea acestui angajament poate duce la eliminare amea din grupul 

ţintă al proiectului și voi putea fi obligat de LICEUL TEHNOLOGIC PETRE S. AURELIAN, 

beneficiar al proiectului, la plata cheltuielilor aferente participării la mobilitate. 
 

 

 

 

 

 

Data:                                                                                                                Semnătura: 

 

 

  



 


