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JULIET Women Open to European Modern Nations   
Erasmus+ KA229 2020-1-FR01-KA229-079747_4   

 
PROCEDURA DE SELECTIE   

a elevilor participanți la activitățile proiectului 

în anul școlar 2022-2023 

 
Durata de derulare a parteneriatului stategic: 2020 - 2023   
Erasmus+ KA229, PARTENERIAT STRATEGIC ȘCOLAR : Franța, Finlanda, Italia,  
Portugalia, România   
 

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  ş

coli, 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 şi17 ani   
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 CANDIDATURĂ   
Prezentare în limba engleză sau franceză (1pag A4, Times, 12, 1,5) - motivaţia candidatului de 

a participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în 

grupul ţintă al proiectului    
Copie act de identitate   



Acordul părinţilor/tutorelui legal de participare a elevului la proiect (Anexa 1)  
Declaraţie prelucrare date personale (Anexa 2)   
Angajament de participare elev la proiect (Anexa 3)   

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

mai sus, într-un folder arhivat și trimis la adresa de email 

petronela.munteanu@colegiuldeartsv.ro   
 

ETAPELE SELECTIEI   
Publicarea/anunţul selecţiei   
Înscrierea candidaţilor   
Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor depuse   
Afişarea rezultatelor   
Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii   
Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţI şi respinşi   
CALENDARUL SELECTIEI   
12 septembrie 2022 : anunţarea şi afişarea criteriilor (site-ul liceului; avizier elevi)  

12 -16 septembrie : trimiterea dosarelor de candidatură pe mail la adresa indicateă 

18 septembrie : 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.   
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 solicită rilor 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.   
 


