
 

 

 

 

Anunț de selecţie pentru participanţi 
în cadrul proiectului 

 
 

Fairytales, legends, myths and stories all over Europe 

to develop literacy and language skills of our students 
octombrie 2018  

 
 

În urma aprobării finanţării proiectului cu titlul “ Fairytales, legends, myths and 

stories all over Europe to develop literacy and language skills of our students ”  cu 

numărul de referinţă 2018-1-UK01-KA229-047879_3, în cadrul Programului 

ERASMUS+, actiunea KA2, parteneriate strategice în domeniul școlar, 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 ),  Școala 

Gimnazială ”Miron Costin” trebuie să realizeze o activitate de 

predare/formare/învățare și să participe la 3 acțiune de formare pentru profesori. 

 

Criterii de selecţie a elevilor  

 

- Recomandare din partea diriginților, iar în cazul elevilor din clasele a V-a și a 

VII-a și a altor doi profesori care predau la clasă; 

- Competenţe de limba engleză;  

- Interviul; 

- Performanţe şcolare obţinute rezultate din analizarea CV-ului;  

 

 

Criterii de eligibilitate folosite la înscrierea elevilor 

 

Dosarul de selecție va fi înregistrat la secretariatul școlii, doar dacă candidatul 

întrunește condițiile de eligibilitate: 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRON COSTIN” BACĂU 

Str. Miron Costin, nr.64, cod poştal 600125 

E-mail: mironcostinbacau@yahoo.com 

Tel/Fax: 0234-510983, CUI 29187544   

 

 

Nr._________/_________ 

mailto:mironcostinbacau@yahoo.com


1. Să fie elev cu vârsta cuprinsă între 7 și 11 ani; 

2. Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit; 

3. Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor; 

4. Media la purtare 10; 

5. Calităţi morale şi de comportament – evaluarea recomandării eliberată de prof. 

diriginte; 

7. Performanţe şcolare obţinute (diplome la olimpiade, concursuri cuprinse în CV); 

 

 

Conţinutul dosarului de candidatură  

 

Candidaţii vor depune la secretariatul școlii un dosar care cuprinde:  

1 Cerere de participare tip  adresată Comisiei de selecție - semnată și datată de 

participant (Anexa 2); 

2. CV – model european, în limba română (Anexa 3);  

link: http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions 

3. Acordul preliminar de deplasare, cu semnăturile părinților (Anexa 4); 

4. Copie după certificat de naștere, CI/BI; 

5. Recomandare dată de dirigintele elevului - aceasta trebuie să cuprindă: situația la 

învățătură (media la purtare, media generală și media la Lb. engleză în anul școlar 

2017-2018), situația disciplinară, motive ce îl recomandă pentru participarea la 

mobilitate; 

6. Angajament scris - acord privind utilizarea datelor personale (Anexa 5); 

 

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

prezentată mai sus, într-un dosar din PVC cu şină. Orice informaţie eronată va 

duce la eliminarea automată a candidatului. 

 

 

 

Calendarul concursului 

 
 

09.10.2018 - 11.10.2018 
Depunerea dosarelor de candidatură 

 

12.10.2018 
Verificarea dosarelor de candidatură 

(existență documentelor solicitate la dosar) 

12.10.2018 Validarea dosarelor  



  

  

15.10.2018  

Ora 14.00 - 18.00 

                         

 

Desfășurarea interviului din 5 întrebări 

Evaluare C.V.-ului 

Evaluare Recomandare  

16.10.2018 

 Ora 14.00 – 18.00 

         

    

  

Desfăşurarea concursului la Lb. Engleză  

(scris și oral) 

Afișarea rezultatelor 

16.10.2018 

Ora 09.00-12.00 

Ora 14.00-15.00  

  

Primirea contestaţiilor  

Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor 

finale 

 

 

Proiectul poate fi studiat la biblioteca școlii.  

 

Criteriile specifice de selecție şi indicatori de evaluare - elevi: 

 

CRITERIUL INDICATORI DE EVALUARE PUNCTAJ 

I. Competenţe lingvistice 
 Proba  scrisă și orală – Limba 

engleză 
40 

II. Performante şcolare obţinute de 

candidat (rezultate şcolare, participări 

la olimpiade şi concursuri şcolare) 

Evaluare C.V.-ului 

şi  a  documentelor anexate 
20 

III. Calităţi morale şi de 

comportament, capacitate de 

cooperare, lucru în echipa, 

autoevaluare, diseminare, valorificare 

rezultate proiect. 

Interviu  

Evaluare recomandare dată de 

profesorul diriginte 

30 

10 

PUNCTAJ TOTAL 100 p 

 

 

 

 

 

 

 

 



Către 

 Comisia de selecție a participanților la mobilitățile proiectului ” Fairytales, legends, myths 

and stories all over Europe to develop literacy and language skills of our students” 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

 Subsemnatul/a ………………………………………………………, elev în clasa a ........-

a la Școala Gimnazială ”Miron Costin” Bacău,  domiciliat/ă în localitatea ……………….., judeţ 

…..….…., strada ………………………., nr. ………, bl. ………., sc. ….,et. …,  ap. …. telefon 

……………………., adresă    e-mail ……………….……………………..., doresc să particip la 

activitatea transnaţională de predare/ formare/ învăţare, din cadrul proiectului ” Fairytales, 

legends, myths and stories all over Europe to develop literacy and language skills of our 

students”, cu numărul de referință 2018-1-UK01--KA229-0487879_3, parte a programului 

Erasmus+ în perioada: ______________________________.  

 

Precizez că am luat notă de prevederile procedurii de selecţie din proiectul menţionat mai 

sus şi sunt de acord cu acestea. 

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

 

- CV-ul; 

- copie certificat de naștere sau CI/BI; 

- recomandarea din partea dirigintelui clasei, domnul/doamna; 

___________________________  

- angajament scris - acord privind utilizarea datelor personale; 

- scrisoare de intenție; 

 

 

Prenume şi nume        Data 

 

Semnătură 

 

 

 

 



Anexa 3 

Către 

 Comisia de selecție a participanților la mobilitățile proiectului ” Fairytales, legends, myths and 

stories all over Europe to develop literacy and language skills of our students” 

 

 

 

ACORD PARENTAL 

 

 

 

 Subsemnații: …………………………………………………………………, identificat 

prin C.I. seria......, număr............., părinte/tutore al 

elevului..............................................................., din cadrul (unitate de 

învăţământ)......................................................, clasa.........., domiciliat în 

localitatea...................................., strada.…………………………………, nr.…… bl.…… 

sc…… et.……, ap…... jud.…………………… telefon:....……………………, 

 

 

și   

 

…………………………………………………………………, identificat prin C.I. seria......, 

număr............., părinte/tutore al elevului..............................................................., din cadrul 

(unitate de învăţământ)......................................................, clasa.........., domiciliat în 

localitatea...................................., strada.…………………………………, nr.…… bl.…… 

sc…… et.……, ap…... jud.…………………… telefon:....……………………, 

 

suntem de acord ca fiul / fiica noastră …………………….………………….. să participe la 

concursul de selecție, la activitatea de învăţare, predare, formare din cadrul Programului Erasmus 

Plus care se desfășoară în _______________________________________, în perioada 
________________________ şi la activităţile din cadrul proiectului ” Fairytales, legends, myths 

and stories all over Europe to develop literacy and language skills of our students” 2018-1-

UK01-KA229-047879_3. 

 

 

 

 

 

Data:        Numele, prenumele și semnătura: 

            

            

             Numele, prenumele și semnătura: 

 

 



 

Anexa 4 

 

ANGAJAMENT SCRIS  

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 

  

Subsemnatul/a……………….....…………..……, părintele 

elevului……………………………………, având CNP…………...…………………, 

domiciliat/ă în……..…………. str. ..................……….…........……nr.....….…ap.…….tel. 

fix…….......….…………………….  

tel. mobil…….................……. e-mail……...…. ................…....….. ca beneficiar/ă al/a 

proiectului „Fairytales, legends, myths and stories all over Europe to develop literacy and 

language skills of our students”  2018-1-UK01-KA229-047879_3, finanţat prin Fondul 

European, am fost informat/ă privind obligativitatea de a furniza datele mele personale cu 

respectarea dispoziţiilor legale. Declar că sunt de acord ca datele personale ale fiului/fiicei mele 

să fie utilizate în scopul proiectului susmenţionat. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine 

în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură 

este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate 

şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în dosarul de candidatură, garantând că datele 

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

survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de candidatură depus (reînnoirea cărţilor 

de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), să anunţ echipa de 

proiectului şi să aduc o copie a actelor doveditoare. 

 

 

Data:           Semnătura: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa 5 

 

ANGAJAMENT SCRIS  

ACORD PRIVIND UTILIZAREA IMAGINII MINORILOR IN MATERIALELE DE 

PROMOVARE A PROIECTULUI 

  

Subsemnatul/a……………….....…………..……, părintele 

elevului……………………………………, având CNP…………...…………………, 

domiciliat/ă în……..…………. str. ..................……….…........……nr.....….…ap.…….tel. 

fix…….......….…………………….  

tel. mobil…….................……. e-mail……...…. ................…....….. ca beneficiar/ă al/a 

proiectului „Fairytales, legends, myths and stories all over Europe to develop literacy and 

language skills of our students”  2018-1-UK01-KA229-047879_3, finanţat prin Fondul 

European, declar că sunt de acord ca imaginile fiului/fiicei mele să fie utilizate în scopul 

promovării proiectului susmenţionat (pe site-urile școlilor participante, în presă, la televiziune, 

pe rețelele de socializare, în broșuri, reviste, panouri publicitare, sau alte mijloace de promovare) 

. 

 

 

Data:           Semnătura: 

 

 

 

 


