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PROCEDURA DE SELECTIE  

a elevilor participanți la activitățile proiectului  
  

 

 

Durata de derulare a parteneriatului stategic: 2020 - 2022 
Erasmus+ KA229, PARTENERIAT STRATEGIC ȘCOLAR : Franța, Finlanda, Italia, 

Portugalia, România 
Grup țintă : 16 elevi gimnaziu+16 elevi liceu 
 

 

REFERINTE 

- Ghidul Programului Erasmus+ 

- Apelul național la propuneri de proiecte 2019 - elaborat de Agenţia Naţională pentru 

Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale 

- Contractul de finanțare încheiat între Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava 

şi Agenţia Naţională pentru Programme Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării 

Profesionale privind finanțarea proiectului KA229 2020-1-FR01-KA229-079747_4 din cadrul  

Programului Erasmus+ 

 

SCOPUL PROCEDURII 

  În urma aprobării finanţării proiectului „JULIET Women Open to European Modern 

Nations”, în cadrul Programului ERASMUS+, actiunea KA2, parteneriate strategice între 



şcoli, în baza contractului de finanţare încheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P. (Agenția Națională 

pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale ),  Colegiul de 

Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava  trebuie să realizeze  activităţi transnaţionale de predare/ 

formare/ învăţare în parteneriat cu elevii din școlile partenere din Finlanda, Italia, Portugalia 

și Franța. 

 

CONDIŢII   ELIGIBILITATE   ELEVI 

Participantul trebuie să fie elev al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava   

Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 12 şi18 ani  

Candidatul nu beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE 

Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit 

Media la purtare 10 și media generală peste 8,00 în anul şcolar anterior  

Disponibilitatea de a caza un elev din școlile partenere 

 

CRITERII DE SELECTIE  

Competenţe lingvistice de limba engleză (nivel minim B1 +) și franceză A2 (pentru elevii 

participanți la mobilitățile în școlile partenere din Franța) 

Competenţe TIC (redactare documente word, power-point, tehnici de design) 

Competenţe personale (comunicare, organizare, planificare şi respectare a termenelor) 

 

CONTINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURA  

Participant Profile  (Anexa 1) 

Prezentare video în engleză /franceză - motivaţia candidatului de a participa la proiect, 

calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al 

proiectului (pct 10 din Anexa 1) 

Eseu /compunere (pct 10 din Anexa 1) 

Copie act de identitate 

Acordul părinţilor/tutorelui legal de participare a elevului la proiect (Anexa 2) 

Declaraţie prelucrare date personale (Anexa 3) 

Angajament de participare elev la proiect (Anexa 4) 

 

 Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentată 
mai sus, într-un folder arhivat și trimis la adresele de email : 
petronela.munteanu@colegiuldeartsv.ro     anca.dascaliuc@colegiuldeartasv.ro 
  



 

ETAPELE SELECTIEI 

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/rezerve şi respinşi 

 

CALENDARUL SELECTIEI  

octombrie 2020 : anunţarea şi afişarea criteriilor (site-ul liceului; avizier elevi) 

20 nov. -  30 noiembrie  trimiterea dosarelor de candidatură pe mail la adresele indicate 

2 decembrie - afişarea rezultatelor 

 

MENTIUNI SUPLIMENTARE 

 Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi 

principiul nondiscriminării (paritatea de gen, apartenenţă la o etnie, categorii sociale 

defavorizate, etc.), în ordinea punctajului obținut. 

 Vor fi selectaţi suplimentar 2 elevi, pe lista de rezervă, în vederea completării grupului 

în cazul neparticipării elevilor selectaţi, pentru activitatea respectivă. 

 În cazul în care s-a realizat plata cheltuielilor de călătorie, iar elevul renunță la 

mobilitate (indiferent de motiv), conform regulamentului financiar Erasmus +, acesta va 

rambursa integral contravaloarea cheltuielilor efectuate. 

 

CERINTE PENTRU PARTICIPANTI (IN TIMPUL SI DUPA FINALIZAREA 

PROIECTULUI) 

a. respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică şi culturală, 

care se va desfăşura anterior perioadei de mobilitate; 

b. respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, precum şi a solicitărilor echipei de 

gestiune a proiectului; 

c. implicarea activă în activităţile de diseminare şi valorizare prevăzute în proiect în 

conformitate cu planul de diseminare şi valorizare a experienţei dobândite în cadrul 

proiectului. 



 

ANEXA 1 

 

 

 

 

JULIET Women Open to European Modern Nations 

Erasmus+ KA229 2020-1-FR01-KA229-079747_4 

 

 

DIRECT TARGET GROUP SELECTION 

Mobilities in Finland, Portugal Italy, France 

  

 
 A number of 32  students will be selected, from the  6th, 7th, 9th and 10th grades, to 
be part of the target group. The selection process consists in sending the completed attached 
form (your response to the questions on the ”Participant Profile” document) to the following 
e-mail addresses munteanupetronela@yahoo.com  anca.dascaliuc@colegiuldeartasv.ro  by 
30th November. 
 
 For the time being, due to the present pandemic situation, activities will be organized 
online. Mobilities will be conducted as soon as this is considered safe by all partners involved 
in this project. 
 

PARTICIPANT PROFILE 

1. Name 

2. Surname 

3. Email 

4. Mobile phone 

5. The room for the visiting students will be _ single   O    or shared     O 

6. Your  family can accommodate 1 guest    O,    2 guests  O,    more guests  O/Nr 

7. Do you have allergies?               YES  O.           NO. O 

8. How do you rate your English and French skills? Please attach photo of language 

certificate or make a statement about studying in a bilingual programme. 

9. What other foreign languages can you speak? 

10. Video presentation of yourself, including  tese topics: 



Describe your personality. What else should others know about you? 

Tell about your interests and hobbies! 

What expectations do you have about this project?  

Motivation: reasons why you want to participate in the exchange  

 

11. For  the  6th, 7th grades: 

 Write  a composition about your favourite female character (in a film/book, painter, 

musician, composer, graffiti artist, sportswoman, fashion designer, politician, writer, public 

figure, actress etc) 

 

For the 9th and 10th grades: 

 Write an essay about INFLUENTIAL WOMEN IN ROMANIA and recent changes in in 

people’s mentalities with references to women emancipation. 

 

12. Please state how much time per week you would be able to work for this project. 

Please be mindful of the fact that we estimate a minimum of 2 hours per week to 

prepare online activities and mobilities. 

13. Additional Information Do you have any other comments? 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 2 

 

 

 

Acord părinte 

 

 Subsemnatul /a.. ……………………………………………….., posesor/posesoare 

a  CI / BI…….        seria                            nr. . …………………… CNP…… ………….. …. 

………………… cu domiciliul în localitatea ………. …….., str …………………………… 

nr……, bl …  sc……, ap. … judeţul ………………….declar pe propria răspundere, că sunt 

de acord ca fiul / fiica mea ….. ……………………. …. …. …. ……………… ….. .., elev(ă) 

în clasa a ……….să participe  la activitățile ce se vor desfășura în cadrul proiectului 

Erasmus +, Parteneriate strategice în domeniul şcolar, „JULIET Women Open to European 

Modern Nations” KA229 2020-1-FR01-KA229-079747_4. 

 De asemenea, sunt de acord să gazduiesc, la schimb,  elevul străin corespondent pe 

parcursul derulării mobilității organizate la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava. 

  În consecinţă, îmi asum participarea fiului / fiicei mele şi înţeleg că eventuala sa 

selectare va implica activităţi suplimentare de pregătire pedagogică, lingvistică şi culturală, 

anterioare deplasării în Mobilități internationale şi activităţi de diseminare a rezultatelor 

proiectului, de la întoarcerea din mobilitate până la finalizarea acestuia. 

 

 

Data,                                                                                                                Semnătura, 

 



 

ANEXA 3 

 

 

 

Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Pentru persoanele peste 16 ani  

 

  Subsemnatul/a........................cu domiciliul ................str………………………………………. 

nr. ……., bl. ….., sc……, ap. ….., judeţ ………………….. telefon ………………......….., îmi exprim 

acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către echipa 

proiectului Erasmus +, Parteneriate strategice în domeniul şcolar „JULIET Women Open to 

European Modern Nations”, KA229 2020-1-FR01-KA229-079747_4, în scopul îmbunătățirii 

procesului de comunicare, pentru analize și prelucrări statistice necesare pentru 

fundamentarea deciziilor  managementului instituției, precum și în scopul arhivării, în 

conformitate cu prevederile legale. 

Declar că operatorul are dreptul de a transmite datele mele cu caracter personal către 

terți în condițiile prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare, în cadrul 

 proiectului Erasmus +, Parteneriate strategice în domeniul şcolar.         

Sunt de acord cu postarea de imagini sau filmări, rezultate în urma desfășurării 

activităților din cadrul proiectului, în scopul promovării proiectului și a imaginii școlii. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind 

falsul în declarații, că am luat la cunoștință explicațiile, instrucțiunile și drepturile de care 

dispun în conformitate cu art. 12-18 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și cu 

prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

Declar că am luat la cunoștință faptul că îmi pot retrage consimțământul dat în 

prezentul scop în orice moment. 

 

Data:                                                                                                              Semnătura: 



 

 

Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Pentru persoanele sub 16 ani  

 

  Subsemnatul/-a (numele şi prenumele) 

……………………………………………………….., CNP 

…………………………………………………, cu domiciliul 

în………………………………………… str………………………………………., nr. ……., 

bl. ….., sc……, ap. ….., judeţ/sector ………………….. telefon ……………………….., 

titular al răspunderii părintești asupra numitului (numele și prenumele) 

……………………………………………….., CNP …………………………………….., îmi 

exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul 

școlarizării fiului/fiicei mele pentru îmbunătățirea  procesului de comunicare. 

 Declar că operatorul are dreptul de a transmite datele mele cu caracter personal către 

terți în condițiile prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare, în cadrul 

 proiectului Erasmus +, Parteneriate strategice în domeniul şcolar „JULIET Women Open to 

European Modern Nations” KA229 2020-1-FR01-KA229-079747_4. 

  Sunt de acord cu postarea de imagini sau filmări, rezultate în urma desfășurării 

activităților din cadrul proiectului, în scopul promovării proiectului și a imaginii școlii. 

  Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind 

falsul în declarații, că am luat la cunoștință explicațiile, instrucțiunile și drepturile de care 

dispun în conformitate cu art. 12-18 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și cu 

prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

Declar că am luat la cunoștință faptul că îmi pot retrage consimțământul dat în 

prezentul scop în orice moment. 

 

 

Data:                                                                                                Semnătura: 





 

ANEXA 4 

 

 

 

 

Angajament de participare elev la proiect 

 

 

Subsemnatul / a, …… ……. ……….. ….. ………………. ….. ………. ., elev(ă) în 

clasa ............. în anul şcolar...  , declar că, în cazul în care voi fi selectat(ă), sunt de acord şi 

mă angajez să particip la sesiunile de pregătire lingvistică, pedagogică şi culturală, anterioare 

deplasării mele în mobilitate şi la sesiunile de diseminare organizate la întoarcerea din 

mobilitate.    

În caz contrar, înţeleg şi îmi asum faptul că îmi pot pierde dreptul de a participa la 

mobilitate sau, după caz, la mobilităţi viitoare în acelaşi tip de proiecte. 

 

 

 

Data,                                                                              Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


