
                                                           
                 

 

Parteneriat Strategic Erasmus+  

”Be smart in today’s European digital world” 

 Număr de referință 2019-1-DE03-KA229-059712-3 

       Perioada de implementare: 01.09.2019-31.08.2021 

 

 

Procedura de selecție a elevilor 

participanți la activitățile și la mobilitățile din cadrul proiectului  

”Be smart in today’s European digital world” 

Număr de referință 2019-1-DE03-KA229-059712-3 

 
 

I. Dispoziții generale 

 

Art. 1. Prezenta procedură stabilește modalitatea de selecție a elevilor  participanți la 

mobilitățile care se vor desfășura în Portugalia, Italia și  Germania în cadrul parteneriatului strategic 

în domeniul școlar prin programul ERASMUS+  cu titlul ”Be smart in today’s European digital 

world”, Număr de referință 2019-1-DE03-KA229-059712-3. 

          Acesta va fi derulat la Liceul ”Matei Basarab ” - Craiova în perioada 01.09.2019-

31.08.2021 în parteneriat cu școlile Berufskolleg des Kreises Olpe (Germania), Istituto de Educacao 

e Formacao do Sorraia (Portugalia), I.I.S. Leonardo da Vinci-Fascetti (Italia). 

 

 

Art. 2. Prezenta procedură se adresează elevilor înscriși în clasele: a IX-a, a X-a, a XI-a (învățământ 

cu frecvență de zi) la Liceul ”Matei Basarab”, Craiova, în anul școlar 2019-2020. 
Art. 3. Selecția elevilor se realizează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri aprobată de 

Echipa de proiect . 

 

 

II. Organizarea și desfășurarea procesului de selecție 

 

Art. 4. Selecția elevilor se realizează prin concurs de dosare și  interviu în limba engleză. 

 

Art. 5. În urma procesului de selecție vor fi admiși 15  elevi și 5 rezerve în ordinea descrescătoare a 

punctajului. 

 

Art. 6. (1) În vederea selecției, vor fi parcurse următoarele etape: 

• diseminarea proiectului și a informațiilor referitoare la procesul de selecție; 

• depunerea dosarelor de către candidați; 

• evaluarea dosarelor candidaților; 

•  interviul în limba engleză ; 

• anunțarea rezultatelor selecției. 

(2) Procesul de selecție se organizează în conformitate cu calendarul stabilit (Anexa 1); 



(3) Dosarele de candidatură vor fi predate către prof. Chiurtu Georgeta (tel. 0726785171), prof. 

Șerban Nadia (tel. 0746055756) sau prof. Trandafir Ileana (tel. 0763666460) la Liceul ”Matei 

Basarab”. 

 

Art. 7. (1) Dosarul de candidatură va conține următoarele documente: 

1. Cerere de înscriere tip (Anexa 2); 

2. Copie după cartea de identitate; 

3. Scrisoare de intenţie care va cuprinde: modul în care implicarea în activitățile proiectului răspunde 

nevoii de învățare a elevului, modul în care elevul îşi propune să utilizeze la şcoală abilitățile 

dobândite pe parcursul participării la activitățile proiectului; 

4. Acord părinte pentru participare la proiect (Anexa 3); 

5. Angajament scris privind utilizarea datelor personale (Anexa 4); 

6. Recomandare dată de profesorul diriginte/prof. limba engleză; 

7. Adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru deplasare în străinătate”. 

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentată mai sus,      

într-un dosar. Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului. 

(2) Comisia de evaluare poate solicita candidaților și alte documente care să ateste încadrarea în 

criteriile de selecție. 

(3) Dosarele de candidatură vor fi predate către prof. Chiurtu Georgeta (tel. 0726785171), prof. 

Șerban Nadia (tel. 0746055756) sau prof. Trandafir Ileana (tel. 0763666460) la Liceul ”Matei 

Basarab”. 

 

 

Art. 8. În selectarea membrilor grupului țintă  se vor lua în considerare următoarele criterii: 

1. abilități de comunicare în limba de lucru a proiectului (limba engleză); 

2. stare bună de sănătate; 

3. înscris în clasele: a IX-a, a X-a sau a XI-a (învățământ cu frecvență de zi) la Liceul 

”Matei Basarab”, Craiova, în anul școlar 2019-2020; 

4. disponibilitatea de a se deplasa și participa la întâlnirile de activitate de proiect în 
Portugalia, Germania și / sau Italia; 

5. disponibilitatea de a locui, în timpul mobilității, la hotel sau acasă la elevii școlii gazdă. 

 

Art. 9. (1) Componența comisiei de evaluare este următoarea: 

• un președinte (Directorul Liceului ”Matei Basarab” , Craiova); 

• trei membri ; 

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

(3) Atribuțiile comisiei de evaluare sunt: 

• informarea persoanelor interesate cu privire la procedura de selecție; 

• evaluarea dosarelor candidaților și a  interviului pe baza criteriilor de selecție stabilite (Anexa 4); 

• stabilirea candidaților admiși; 

• anunțarea rezultatelor procesului de selecție; 

(4) Membrii comisiei de evaluare vor respecta următoarele reguli: 

• responsabilitate și obiectivitate în evaluarea dosarelor candidaților în conformitate cu criteriile de 

selecție stabilite; 

• transparența procesului de selecție; 

• respectarea termenelor stabilite. 

 

Art. 10. Prezenta procedură a fost validată în data de ……….. de către membrii Echipei de 

proiect și afișată pe site-ul http://mateibasarabcraiova.ro/  și la avizierul Proiecte ERASMUS+ 

din incinta Liceului ”Matei Basarab” Craiova. 

 

 

 

 

 

http://mateibasarabcraiova.ro/


 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 

 

 

 

 

Calendarul concursului de selecţie: 

 

 

 

 

25.11.2019 - 28.11.2019 Depunerea dosarelor de candidatură 

29.11.2019 - 02.12.2019 Evaluarea dosarelor de candidatură 

04.12.2019, Ora 14.00 

Desfăşurarea interviului (în ordinea 

afișată la avizierul proiectului), Corp 

B, Cabinet Socio-Umane 

09.12.2019, Ora 13.00 Afişarea rezultatelor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

Anexa 2 

 

 

Doamnă Director, 

 

 

 

 

         Subsemnatul/a, ___________________________________________________, 

părintele/tutorele lui ___________________________________________________, 

născut/ă la data de _________________________în localitatea _________________, 

având domiciliul în __________________________, str. ______________________, 

nr. ______, bl. _________, ap. _____, județ/sector ____________, tel. ___________,  

elev/ă în clasa  ________ la Liceul ”Matei Basarab” Craiova, vă rog să aprobați 

înscrierea fiului/fiicei mele la selecția în vederea participării la mobilitățile care se vor 

desfășura în cadrul Parteneriatului Strategic în domeniul școlar prin programul 

ERASMUS+  cu titlul ”Be smart in today’s European digital world”, Număr de 

referință 2019-1-DE03-KA229-059712-3. 

 

 

 

         Prezentei cereri anexez următoarele documente: 

- Copie xerox după cartea de identitate; 

- Scrisoare de intenție (scrisă de mână); 

- Acord părinte pentru participarea la mobilitățile din cadrul proiectului; 

- Angajament scris privind utilizarea datelor personale; 

- Recomandare prof. diriginte/prof. limba engleză; 

- Adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru deplasare în străinătate”. 

 

 

 

 

 

 

Semnătură părinte/tutore, _____________________ 

Semnătură elev/ă, ___________________________ 

Data completării cererii _______________________ 

 

 

 

 

 

Doamnei Director al la Liceul ”Matei Basarab” Craiova 
 



 

 

Anexa 3 

 

 

 

ACORD 
 

 

 

 

 

 

 

        Subsemnatul/a, ___________________________________________________,  

domiciliat/ă în __________________________, str. ______________________, nr. 

______, bl. _________, ap. _____, județ/sector ____________, tel. ___________,  

E-mail_________________________, părintele/tutorele elevului/ei 

__________________________ din clasa  ________ , de la Liceul ”Matei Basarab” 

Craiova, îmi exprim acordul ca fiul / fiica mea să participe la mobilitățile 

Parteneriatului Strategic în domeniul școlar prin programul ERASMUS+  cu titlul ”Be 

smart in today’s European digital world”, Număr de referință 2019-1-DE03-

KA229-059712-3, desfășurate în Portugalia, Italia și/sau  Germania, în perioada 

01.09.2019-31.08.2021, în cazul în care este selectat(ă). 

 

 

 

 

Data,                                                                   Semnătură părinte, 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa 4 

 

ANGAJAMENT SCRIS PRIVIND UTILIZAREA  

DATELOR PERSONALE 

         Subsemnatul/a, ___________________________________________________,  

domiciliat/ă în __________________________, str. ______________________, nr. 

______, bl. _________, ap. _____, județ/sector ____________, tel. ___________,  

E-mail_________________________, părintele/tutorele elevului/ei 

__________________________ din clasa  ________ , de la Liceul ”Matei Basarab” 

Craiova, participant la mobilitățile și activitățile din cadrul Parteneriatului Strategic în 

domeniul școlar prin programul ERASMUS+  cu titlul ”Be smart in today’s 

European digital world”, Număr de referință 2019-1-DE03-KA229-059712-3, am 

fost informat/ă privind obligativitatea de a furniza datele sale personale cu respectarea 

dispozițiilor legale. 

          Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter 

personal ale fiului/fiicei mele de către Liceul ”Matei Basarab” Craiova, conform 

prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și 

completările ulterioare, în cadrul Proiectului ERASMUS+ ”Be smart in today’s 

European digital world”, Număr de referință 2019-1-DE03-KA229-059712-3. 

        Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul 

de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii. 

         Declar că nu am furnizat informații false în documentele prezentate și îmi asum 

responsabilitatea datelor conținute în dosarul său de înscriere, garantând că datele 

furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete și mă angajez ca, în eventualitatea 

modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de înscriere 

depus (reînnoirea cărții de identitate, schimbarea adresei de domiciliu etc.), să anunț 

echipa de proiect și să aduc o copie actelor doveditoare. 

         De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor 

fotografiilor/înregistrărilor video în care figurează copilul meu, care sunt realizate în 

cadrul proiectului, în activități de diseminare, produse finale, articole de presă, site-ul 

proiectului, albume de proiect și alte activități aferente parteneriatului. 

 

 

 

Data________________                    Nume și prenume părinte__________________ 

                                                            Semnătură _____________________________ 

                                                            Nume și prenume elev/ă __________________ 

                                                            Semnătură _____________________________ 
 

  



 

 

 

 
 

 

 

Anexa 5 

 

 

Criteriile specifice de selecție: 

 

 

 

Nr. 

crt. 
CRITERIUL PUNCTAJ 

1 Scrisoarea de intenție 25 puncte 

2 Recomandarea profesorului diriginte  25 puncte 

3  Interviul în limba engleză 50 puncte 

Total 100 puncte 

 

 

 

 

 

 


