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6. Criterii de Selecție 

              
Grupul ţintă este format din 18 elevi, cu vârste între 14-17 ani, din clasele IX-XI, care vor 

participa la mobilități pe termen scurt, organizate în 2 școli europene. Selectarea elevilor participanți se 

va face pe bază de concurs de portofoliu de candidatură, scrisoare de intenţie și interviu. 

 

             6.1. Condiţii de eligibilitate a grupului ţintă 

  Media 10 la purtare, și minim media generală 8,50 ȋn anul şcolar 2021-2022 (dovedite prin 

adeverinte eliberate de secretariatul scolii); 

  Competențe lingvistice- limba engleză minim B2 (interviu); 

  Depunerea dosarului de candidatura la termenul stabilit; 

  Disponibilitatea de a găzdui într-o cameră separată în locuința familiei eleva/elevul din 

școlile partenere repartizat/ă de comisia de implementare;  

  Este recomandabil ca elevii participanți la mobilități să fie vaccinați cu schema completă 

împotriva Covid sau să aibă un test PCR negativ înainte cu 24 de ore față de data de începere a 

stagiului, deoarece majoritatea partenerilor europeni menționează acest aspect printre criteriile 

obligatorii în vederea participării la mobilități. 

 

Dosarele de candidatură se vor depune (folosind adresa de email  ...@cnmirceavl.ro) doar online 

la adresa: erasmusplus @cnmirceavl.ro și vor conține: 

 Portofoliul (CV europass in limba romana; Adeverinţe/diplome/certificate care să ateste 

premiile și mențiunile obținute la concursuri și olimpiade școlare recunoscute de ME și participarea la 

activităţi extraşcolare/voluntariat/proiecte și parteneriate, în ultimii 3 ani școlari; Declarație pe 

propria răspundere (în cazul în care nu au mai participat la proiecte Erasmus); Adeverință eliberată de 

secretariatul școlii care să ateste media 10 la purtare și media generală obținută în anul școlar 2021-

2022. Acte doveditoare în cazul elevilor cu situații speciale, apartinand unei categorii defavorizate; 

(SCANATE) 

         Scrisoare de intenţie in limba romana (motivatie si cunostinte elementare despre programul 

Erasmus+); 

 Copie CI; 

 Acordul scris al părinților sau susținătorilor legali privind disponibilitatea de a deveni familii 

gazdă şi de a asigura subzistenţa (cazarea în cameră separată în locuința familiei, masa şi 

activităţile locale) elevilor din ţările partenere- anexa 4; 

     Acordul scris al părinților sau susținătorilor legali pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

ale elevilor- anexa 5; 

 Adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste că elevul nu este în 

evidență cu boli cronice care i-ar pune viața în pericol în timpul mobilității. 

 

Nota: Toate documentele vor fi semnate, scanate intr-un singur document pdf, in ordinea de mai 

sus si trimise ca atasament al emailului de inscriere la adresa erasmusplus @cnmirceavl.ro. 
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6.2 Conditii de selectie 

 

I. PORTOFOLIU- maxim 65 puncte 

- CV Europass max 15 p 

- Media generală ȋn anul şcolar 2021-2022 - maxim 5p   

                                               9,50 – 10   5p 

                                               9,00 – 9,49  4p 

                                               8,50-8,99   3p 

- Participări la olimpiade și concursuri ME și/sau activităţi extraşcolare/ 

proiecte/parteneriate/ activităţi de voluntariat - max. 25 puncte 

- Participarea pentru prima dată într-un proiect Erasmus în cadrul Colegiului Naţional                

„Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea, dovedită prin declarație pe proprie răspundere -10 

puncte 

- Situații speciale (nevoi speciale, situația financiară a familiei, orfani, familii 

monoparentale, alte etnii) -10 puncte 

II.  SCRISOARE DE INTENTIE in limba romana (motivație, interes personal, cunoștințe despre 

programul Erasmus+) - maxim 10 puncte 

III.   INTERVIU MOTIVATIONAL-  maxim 25 puncte 

        Competențe de comunicare în limba engleză 

- Scurtă prezentare personală max 5p 

- Interacțiune cu evaluatorii max 10p 

- Calități personale și competențe care îl recomandă pe candidat pentru a deveni 

beneficiar al proiectului max 10p 

Note: 

1. Candidatii vor prezenta la interviu portofoliul cu diplomele in original. 

2. Toate documentele vor fi semnate, scanate intr-un singur document pdf, in ordinea de mai sus 

si trimise ca atasament al emailului de inscriere la adresa erasmusplus @cnmirceavl.ro. La 

subiect se va mentiona: Numele, Prenumele (candidatului)- Selectie proiect Erasmus + 

SCH 

3. In urma selectiei se va realiza o lista cu punctajele obinute dupa evaluare, in ordine 

descrescatoare, primele 18 reprezentand elevi calificati, dintre care 2 cu situaţii speciale (nevoi 

speciale, situația financiară a familiei, orfani, familii monoparentale, alte etnii), în conformitate 

cu specificaţiile cererii de finanţare nr. KA121-SCH-54B57BD3 aprobate de Agenţia 

Naţională pentru programe comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale din 

23.02.2022, iar urmatoarele 6 constituind lista de rezerve. 

 

 

7. ETAPE DE REALIZARE A PROCESULUI  DE SELECŢIE 

Activitatea de selecţie a grupului ţintă se desfăşoară în perioada  22.12.2022 – 19.01.2023 

Numirea prin decizie internă a echipei de selecţie 

Responsabil: Echipa de implementare a proiectului 

1. Anunțarea desfășurării concursului de selecție 22.12.2022  

Responsabil: Manager de proiect şi Director unitate şcolară 

2. Afişarea calendarului pentru selecţia participanţilor şi a criteriilor de selecţie, pe site-ul 

scolii, la avizierul școlii, pe grupul de whatsapp al diriginților și al cadrelor didactice–  

22.12.2022  
Responsabil: Manager de proiect – Anexa 1 

3. Ȋnscrierea online a candidaţilor pentru concursul de selecție, la adresa de email 

erasmusplus@cnmirceavl.ro : 5.01.2023 – 10.01.2023 

mailto:erasmus.cnilc@gmail.com
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4. Verificarea și evaluarea portofoliului: 11.01.2023 – 12.01.2023  

Responsabil: echipa de selecție  

5. Interviu cu prezență fizică în 13.01.2023 - 14.01.2023, conform repartizării pe ore 

6. Anunțarea rezultatelor: 16.01.2023, până la orele 16
00

 

 Responsabil: echipa de selecție, manager de proiect și director unitate școlară 

7. Depunerea contestațiilor 17.01.2023  pe aceeași adresă de mail, până la orele 16
00

 

8. Validarea participanților și anunțarea rezultatelor finale: 19.01.2023  

 Responsabil: Manager de proiect și director unitate școlară 

9. Comisia de selecție este formată din:  

- Prof. Muntean Irina – responsabil 

- Prof. Dicu Ileana Florentina – membru 

- Prof. Vîrtej Iulia – membru 

10. Comisia de contestații este formată din: 

- Prof. Lalu Jany – responsabil 

- Prof. Dumitrescu Ovidiu – membru 

- Prof. Constantinescu Lavinia– membru                                                                  

11. Anunţarea rezultatelor finale la avizier: 19.01.2023  

 

                                                Responsabili: Comisia de selecţie, Manager de proiect şi       

Director unitate şcolară 

 

 

 

 

  

                                                                  

 

 

 


