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Anunț de selecție - elevi 
 

 

Proiect de mobilități în domeniul educației școlare (KA1) 

în cadrul programului ERASMUS+ 
 

Nr. de contract: 2022-1-RO01-KA121-SCH- 000060607 

 
 

       Colegiul National "Barbu Stirbei" din Calarasi organizează, în perioada 14 septembrie - 5 octombrie 2022, 

selecţia membrilor grupului tinta participant la mobilitate in conformitate cu contractul nr. 2022-1-RO01-KA121-

SCH- 000060607 si aplicatia depusa si aprobata - Anexa II la contract. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeana 

prin programul Uniunii Europene pentru educaţie, formare profesională, tineret si sport 2021-2027. 

      Selecția se adresează elevilor din clasele a IX-a si a X-a, profil real, având în vedere obiectivele proiectului, 

perioada de desfășurare a acestuia și specificul grupului-țintă prezentat în formularul de candidatură.    

       Proiectul este finanțat prin programul Erasmus+, care acoperă cheltuielile de transport și subzistență (80% în 

momentul plecării și 20%, rambursare la finalul proiectului din anul scolar 2022-2023.  
 

 

Activitățile din timpul mobilitatilor vor viza motivarea elevilor să lucreze pe subiecte STEM (știința, tehnologie, 

inginerie și matematica). Pe lângă conexiunea disciplinelor in cauza cu viața reală, această abordare oferă o 

oportunitate pentru dezvoltarea creativitatii elevilor.  

Prin această abordare, activitățile elevilor includ o serie de sarcini care generează idei interesante si care se vor pune 

în aplicare imediat. Astfel, ei învață să-și planifice activitățile pe baza sarcinii și a resurselor disponibile, care cu 

siguranță le vor fi utile în viața reală. 
 

Programare mobilitati:  noiembrie 2022 & ianuarie 2023  

Grupul tinta: 6 elevi + 2 profesori (Flux 1 -> mobilitate in Spania) 

                        6 elevi + 2 profesori (Flux 2 -> mobilitate in Italia) 
 

Durata flux de mobilitate: 5 zile in scoala partenera +2 zile transport 

Partenerii Erasmus pentru anul scolar 2022-2023:  

 Instituto de Educación Secundaria Virgen de la Cabeza, Marmolejo, Jaén  -  Spania 

 Liceo Scientifico "F. Enriques", Roma -  Italia  
 

 

Se va realiza un proces de selectie (pe criterii de selectie generale si speciale) echitabil, transparent, coerent si 

documentat. Se vor identifica exact elevii care îndeplinesc criteriile necesare pentru a deveni participanți si care prin 

participarea la mobilitate, vor asigura atingerea obiectivelor din Planul Erasmus al Colegiului National "Barbu Stirbei".  

Afișarea criteriilor de selecție si a bibliografiei se va face pe site-ul școlii si site-ul proiectului Erasmus+, pe Twitter 

CNBS, la avizierul proiectului Erasmus+ si avizierele elevilor din incinta colegiului: 14 septembrie 2022.  
 

Procedura de selectie se va realiza în trei etape:  

I. Etapa de înscriere:  19 - 26 septembrie 2022 (ora 12.00) 

Confirmarea inscrierii in concurs: 26 septembrie 2022 

În perioada de înscriere, elevii solicitanti vor depune la coordonatorul de proiect dosarul de înscriere, înregistrat în 

prealabil la secretariat, care va conţine următoarele documente:  

 cerere de înscriere (formular tip); 
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 copie CI;  

 CV în format Europass (https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor), însoțit de copii ale  

dovezilor pentru activitatile punctate in fisa de evaluare, asezate in ordinea mentionata in fisa de evaluare; 

 fișă de evaluare (formular tip); 

 scrisoare de intenţie în limba engleza (se respecta cerințele din anexa la procedura de selectie); 

 recomandare din partea profesorului diriginte/ un profesor al clasei/ un fost profesor; 

 acordul părinților/ susținătorilor legali pentru participare la proiect si mobilitate;  

 declarație de acord cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal (formular tip); 

 declarație pe propria răspundere (a parintelui) privind disponibilitatea de cofinanțare cu 20% a grantului alocat 

prin proiect pana la incheierea proiectului din anul 2022-2023, aprobarea raportului final si virarea soldului de 

catre ANPCDEFP (formular tip); 

 adeverinta/ certificatul de vaccinare; 

 orice document care atestă statutul de persoană dezavantajată din punct de vedere socio-economic (certificat/ 

adeverință, etc). 6 dintre elevii grupului tinta vor fi participanți cu mai puține oportunități (fac parte din familii 

monoparentale, sunt aflați în plasament familial, sau aflați în grija bunicilor sau a altor rude, precum si elevi 

care provin din familii cu nivel economic scăzut, sau din mediul rural); 

 materialul de promovare a disciplinelor STEM - Știință (Fizica, Chimie, Biologie), Tehnologie, Inginerie și 

Matematică prin implicarea elevilor, care să stârnească interesul și dragostea pentru științe la elevii de liceu. 

Știința, tehnologia, ingineria și matematica (STEM) sunt discipline similare, deoarece toate implică procese 

creative și niciuna nu folosește o singură metodă pentru anchetă și investigare. Elevii trebuie să devină 

inovatori într-o lume în continuă evoluție. Materialul este realizat de candidat (conform indicațiilor din anexa 

la procedura de selectie) în limba engleză; 

 copie a certificatului Cambridge B2 First, C1 Advanced sau C2 Proficiency, obținut în perioada ianuarie 2020-

septembrie 2022 (doar dacă elevul deține un astfel de certificat, dacă nu, elevul va da o probă de limbă 

engleză, nivel B2). Important! Pentru echivalare, elevii prezintă certificatul în original cand este programată 

evaluarea scrisă la limbă engleză. 

Menţiune: Dosarul va conține un opis, în 2 exemplare, iar paginile din dosar vor fi numerotate. Documentele solicitate 

pentru inscriere se pun într-un dosar de plastic, respectând ordinea din opis.  

Dosarele care nu respecta ordinea documentelor din opis, sau care nu contin toate documentele mentionate vor fi 

respinse. Rezultatele nu pot fi contestate. 
 

II. Selectia grupului tinta  
Selecţia va fi efectuată de o comisie de selecţie numita prin decizie interna, alcătuita din trei membri. Procesul de 

selecție se va desfășura conform calendarului:  

 26 - 28 septembrie 2022 – evaluarea dosarelor de candidatură  

 29 septembrie 2022 – evaluare scrisă la limba engleză  

30 septembrie 2022 – interviu  
 

III. Afişarea rezultatelor  
În urma evaluării, comisia de selecţie va alcătui lista cu cei 15 elevi (din care 8 elevi vor fi participanți cu mai  

puține oportunități) şi lista cu 5 rezerve, conform calendarului de selecţie. Eventualele contestaţii dupa proba de 

interviu vor fi evaluate de o comisie formată din 2 membri, cadre didactice care nu fac parte din comisia de selecţie. 

1octombrie 2022 (ora 12:00) – afișarea rezultatelor (grup tinta si rezerve) 

2 octombrie 2022 – depunerea online a contestațiilor (pe adresa de email a colegiului)  

4 octombrie 2022 – afișarea rezultatelor finale pe site-ul școlii, al proiectului si la avizierul Erasmus+ din colegiu. 

Rezultatul evaluării se va formula: Admis/ Rezerva/ Respins  
 

Formularele-tip din dosarul de candidatura vor fi disponibile pe site-ul colegiului si al proiectului Erasmus+  incepand 

cu data de 15 septembrie 2022.  
 

Pentru orice nelămuriri/ precizări suplimentare, vă rugăm contactați coordonatorul de proiect. 

Vă urăm succes și vă așteptăm candidaturile. 

 
 

                                                           Echipa de gestiune a proiectului 2022-1-RO01-KA121-SCH- 000060607 


