
 

 

 

 

Nr. ... /..... Aprobat în şedinţa C.A. din 6.01.2022 

 

ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+ ÎN DOMENIUL „EDUCAȚIE 

ȘCOLARĂ” 

Număr de referința : 2021-1-RO01-KA121-SCH-00009842 

2021-2027 

 

 

Regulament de selecţie a participanţilor la mobilităţi (elevi) 

 

I. Dispoziţii generale 

Art.1. Prezentul regulament stabileşte modalitatea de selecţie a participanţilor la mobilităţi  (elevi 

și cadre didactice însoțitoare) în cadrul proiectului Erasmus + - ACREDITARE ERASMUS PENTRU 

MOBILITĂȚI ERASMUS+ ÎN DOMENIUL „EDUCAȚIE ȘCOLARĂ”, implementat de Colegiul 

Național “Ienăchiță Văcărescu”, în perioada 1 septembrie 2021 – 30 noiembrie 2022. 

Art.2. (1) SCOPUL regulamentului este selectarea a 20 elevi (dintre care 6 cu statut de rezervă) 

participanți  la mobilități în cadrul proiectului (câte 7 elevi/flux)  

  (2) Proiectul implică 2 fluxuri de mobilităţi, câte 7 elevi pentru fiecare flux, pentru atingerea 

obiectivului O6 - Dezvoltarea in cinci ani, a 70 de elevi, a cetateniei active, a spiritului democratic si civic, 

a dialogului intercultural, spiritului de initiativa si antreprenoriat.  

Art.3. Selecţia participanţilor la mobilităţi din cadrul proiectului se realizează în conformitate cu 

Contractul nr. 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009842 şi a aplicaţiei pentru acreditare aprobate, 

precum şi în conformitate cu prevederele prezentului regulament aprobat în data de 6.01.2022 de Consiliul 

de Administraţie al Colegiului Național “Ienăchiță Văcărescu”. 

 

II. Organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie 

Art.4. Selecţia elevilor participanţi la mobilităţi se realizează prin două concursuri. 

Art.5. (1) Procesul de selecţie se va desfăşura în conformitate cu calendarul stabilit ( Anexa 1 a 

prezentului regulament) 

(2) În prima etapă a procesului de selecţie vor fi parcurşi următorii paşi: 

a) constituirea echipei de selecţie a elevilor participanţi la mobilităţi, numită prin decizie internă; 

b) elaborarea regulamentului de selecţie participanţilor la mobilităţi de către echipa de management 

şi aprobarea acesteia în Consiliul de Administraţie al şcolii; 

c) prezentarea regulamentului  de selecţie la nivelul şcolii prin diverse căi (postări pe site-ul şcolii, 

coduri QR, avizierul școlii, grupul diriginților, CȘE); 

d) Publicarea anunţului cu privire la selecţie (probele de concurs, grile de evaluare, calendarul, 

conţinutul dosarului electronic). 

    (3) În a doua etapă a procesului de selecţie vor fi parcurşi următorii paşi: 

    a) depunerea dosarelor de înscriere electronic la adresa acreditare@ienachita.ro , cărora li se 

atribuie numere de înregistrare în registrul proiectului; 

    b) evaluarea eligibilității dosarelor depuse de către membrii comisiei de selecţie; 

    c) organizarea concursurilor de selecție;   

             d) în caz de punctaje egale, departajarea se va face pe baza punctajului obținut la proba de engleză, 

respectiv a mediei aritmetice a mediei generale din ultimii doi ani; 

             e) conform formularului de aplicaţie al proiectului, vor fi selectați 20 de elevi (10%  cu oportunități 

reduse), în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în grila de evaluare. În cazul în care nu este 

necesară utilizarea rezervelor, acestea vor beneficia de mobilitate la runda de mobilități în anul următor, 

în baza aplicației de anul acesta. 
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   f) anunţarea şi afişarea rezultatelor selecţiei; 

   g) soluționarea eventualelor contestații. 

  Art. 6. (1) Componenţa comisiei de selecţie a candidaturilor este formată din 5  cadre didactice 

titulare ale Colegiului Național “Ienăchiță Văcărescu” (director – unul dintre directori îndeplineşte funcția 

de președinte, un profesor de limba română numit prin decizie internă, secretarul comisiei de selecţie a 

candidaturilor, responsabilul de proiect și responsabilul cu selecția participanților) 

(2) Membrii comisiei de evaluare vor respecta următoarele reguli: 

a) responsabilitate şi obiectivitate în evaluarea dosarelor candidaţilor în 

conformitate cu criteriile de selecţie stabilite; 

b) transparenţa procesului de selecţie; 

c) respectarea termenelor stabilite în calendarul de selecţie; 

d) păstrarea confidenţialităţii pe toată durata evaluării. 

Art.7. (1) Dosarul de inscriere va conţine următoarele: 

a) Un  document PDF care include: cerere de înscriere (completată de părinte în cazul în care 

elevul este minor sau de elev în cazul în care este major),  copie după CI, acordul propriu (dacă este 

major)/parental cu privire la utilizarea fotografiilor realizate pe parcursul activităților în spațiul public, 

acordul de participare la mobilitate, chestionar (conform anexelor 4,5,6,7) 

b) Recomandare din partea responsabilului de proiect în care a activat sau a dirigintelui 

c) Eseul în limba română (pentru participanții la concursul II) 

d)        Portofoliu personal - un folder cu copii ale unor documente justificative  ale activității  

(diplome, certificate, declaratii pe proprie raspundere) din maxim 5 alte proiecte locale, regionale, 

Erasmus, etc., inclusiv maxim 5 produse realizate exclusiv de către   candidat în cadrul acestor proiecte 

(filme, afise, fotografii, linkuri, etc.) (acolo unde este cazul) (pentru participanții la concursul II) 

 

(2) Dosarele care nu conțin toate documentele menționate la art. 7, paragraful (1) din prezentul 

regulament vor fi respinse. 

(3) Dacă în dosarul candidatului nu există copii ale documentelor justificative ale activității  

sau nu este elocvent că produsele îi aparțin, acestea nu vor primi punctajul aferent în procesul de evaluare. 

Art.8. În selectarea membrilor grupului ţintă participanţi la mobilităţi se vor lua în    considerare 

criteriile de selecţie menţionate în formularul de candidatură aprobat: 

- Atitudine pozitivă față de valorile europene (cetățenie europeană, spirit civic, antreprenoriat, sirit 

democratic, spirit de inițiativă, etc.) 

- Interes și motivație de a învăța într-un cadru multicultural, multilingvistic 

- Interes și motivație de a cunoaște alte culturi, alte popoare 

- Motivație de a dobândi competențe necesare pentru o  cetățenie activă 

- Interes de a dobândi aptitudini, deprinderi specifice competențelor cheie la nivelul Europei, 

necesare dezvoltării personale, profesionale, pentru o mai bună inserție pe piața muncii în viitor 

- Performanță la învățătura și dorința de a învăța și de a-și dezvolta o carieră de succes în țară sau în  

străinătate 

- Performanțe mai scăzute la invățătură, dar dornici de a-și motiva învățarea continuă și responsabilă  

 

II. Dispoziţii finale 

Art.9. În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea procesului de selecţie, secretarul comisiei 

va întocmi un raport membrilor grupului ţintă participanţi la mobilităţi privind selecţia, iar responsabilul 

cu selecția elevilor  va realiza un dosar cu dovezile selecţiei. 

Art.10. Dosarele de candidatură ale participanţilor, precum şi documentele elaborate de comisia 

de selecţie pe parcursul procesului de selecţie, fac parte din documentele justificative ale proiectului 

Erasmus + - ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+ ÎN DOMENIUL 

„EDUCAȚIE ȘCOLARĂ”, implementat de Colegiul Național “Ienăchiță Văcărescu”, în perioada 1 

septembrie 2021 – 30 noiembrie 2022. 
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Anexa 1 

 

Calendarul procesului  de selecţie a elevilor participanţilor la mobilităţi 

ETAPA I 

1. Constituirea echipei de selecţie a elevilor  participanţi la mobilităţi, prin decizie internă 

06.01.2022 

2. Elaborarea regulamentului  de selecţie a  elevilor participanţi la mobilităţi de către echipa de 

management şi aprobarea acesteia în Consiliul de Administraţie al şcolii 06.01.2022 

3. Prezentarea regulamentului  de selecţie la nivelul şcolii prin diverse căi (postări pe site-ul şcolii, 

coduri QR, grupul diriginților, CȘE) 13.01.2022 

4. Publicarea anunţului cu privire la selecţie (probele de concurs, grile de evaluare, calendarul, 

conţinutul dosarului electronic) 13.01.2022 

 

ETAPA A II-A  

1. Depunerea dosarelor de inscriere electronic la adresa acreditare@ienachita.ro  (13.01.2022- 

24.02.2022) 

2. Evaluarea eligibilității dosarelor depuse de către membrii comisiei de selecţie 26.02.2022 

3. Organizarea concursurilor de selecție  01.03.2022-15.03.2022 

4. Anunţarea şi afişarea rezultatelor selecţiei 16.03.2022 

5. Depunerea contestațiilor 17.03.2022 

6. Soluționarea eventualelor contestații și anunțarea rezultatelor finale 17-19.03.2022 
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Anexa 2 

Descrierea concursurilor de evaluare 

CONCURS I 

Proba 1: 

Crearea unui logo al proiectului 

Proba 2:  
a) test de limba engleză (probă de Reading, Use of English și Listening – nivel B1, pentru elevii 

clasei a IX-a; nivel B2, pentru elevii claselor a X-a, a XI-a) / certificat de competență lingvistică 

(minim nivel B1)  

b) interviu în limba engleză pe temele: cetățenie activă, spirit democratic, spirit civic, dialog 

intercultural, spirit de inițiativă și antreprenoriat.  

Cei cinci participanți la concursul de logo vor fi declarați admiși cu condiția promovării  probei de 

 limba engleză (test de limba engleză și interviu în limba engleză). 

 

CONCURS II 

Proba 1: 

Elaborarea unui eseu motivațional  în limba română pe tema “ Cum îmi poate influența viitorul o 

mobilitate Erasmus”( 600 -800 cuvinte)  

      Pentru tehnoredactarea eseului trebuie respectate  următoarele caracteristici: 

- titlul eseului: font Times New Roman, dimensiune 20, îngroșat, culoare font – negru, aliniat la centru; 

- textul eseului: font Times New Roman, dimensiune 12, culoare font – negru, aliniere stânga - dreapta; 

- spațierea interlinie să fie de 1.50 pt. (înainte și după paragraf să fie de 0 pt.) 

- pentru salvarea eseului se va folosi următoarea structură nume_prenume_titlul_eseului.docx 

Proba 2:  
a) test de limba engleză (probă de Reading, Use of English și Listening – nivel B1, pentru elevii clasei 

a IX-a; nivel B2, pentru elevii claselor a X-a, a XI-a) / certificat de competență lingvistică (minim 

nivel B1)  

b) interviu în limba engleză pe temele: cetățenie activă, spirit democratic, spirit civic, dialog 

intercultural, spirit de inițiativă și antreprenoriat.     

 

Proba 3: 

Portofoliu cu dovezi de implicare activă în alte proiecte, inclusiv  produse realizate fie cu instrumente 

digitale (postere, filme, afise, logo, etc. ), fie manual (mascote, obiecte artizanale, etc) 

 

ANEXA 3 

Grilă de evaluare 

 

CONCURS  

    
Eseu Recomandări 

profesorii clasei 

Proba de limba engleză* Portofoliu personal 

Test limba engleză / 

Certificat de 

competență 

lingvistică 

 

Interviu în limba 

engleză 

35p 10p 40p 30p 25p (cate 5p pentru fiecare 

proiect+produs) 

*punctajul minim pentru promovarea probei de limba engleză este de 40p 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa 4 

 

a) Pentru elevii majori după 19.03.2022 

CERERE DE INSCRIERE 

în vederea selecției pentru participarea la mobilitățile din cadrul proiectului 

ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+ ÎN DOMENIUL „EDUCAȚIE 

ȘCOLARĂ” 

Număr de referința : 2021-1-RO01-KA121-SCH-00009842 

2021-2027 

 

                             Subsemnatul/a.............................................................................................,clasa a ........ 

vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul pentru participarea la mobilități ale elevilor. 

       Declar că am luat la cunoștință de prevederile legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date precum și de informațiile prevăzute în Ghidul programului 

Erasmus+ 2020, și în Apelul național la propuneri pentru proiecte Erasmus+ 2021 (disponibile pe site-ul 

https://www.erasmusplus.ro/ ), și de obligația pe care o am de a respecta contractul încheiat între mine și 

Colegiul Național “Ienăchiță Văcărescu (ca parte a contractului dintre Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Colegiul Național “Ienăchiță Văcărescu). 

           Mă angajez să respect cerințele și termenele prevăzute de implementarea proiectului Erasmus+ - 

ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+ ÎN DOMENIUL „EDUCAȚIE 

ȘCOLARĂ”, să particip la activități, să îndeplinesc sarcinile care îmi revin și să asigur diseminarea și 

valorizarea rezultatelor mele, la nivelul școlii. 

Subsemnatul/a,............................................................................................................................., declar că 

informațiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete și corecte în fiecare detaliu. 

 

Nume: ______________________________________________ 

 

Semnătura ___________________________ 

 

 

         

  



 

 

                  

Anexa 4 

                                                                                                        

b) Pentru elevii minori 

 

CERERE DE INSCRIERE 

în vederea selecției pentru participarea la mobilitățile din cadrul proiectului 

ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+ ÎN DOMENIUL „EDUCAȚIE 

ȘCOLARĂ” 

Număr de referința : 2021-1-RO01-KA121-SCH-00009842 

2021-2027 

  

   

                

Subsemnatul/a,................................................................................................................părinte/tutore al 

elevului ............................................................................................................................,   clasa a ............. 

vă rog să aprobaţi înscrierea la concursul pentru participarea la mobilități ale elevilor. 

       Declar că am luat la cunoștință de prevederile legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date precum și de informațiile prevăzute în Ghidul programului 

Erasmus+ 2020, și în Apelul național la propuneri pentru proiecte Erasmus+ 2021 (disponibile pe site-ul 

https://www.erasmusplus.ro/ ), și de obligația pe care o am de a respecta contractul încheiat între mine și 

Colegiul Național “Ienăchiță Văcărescu (ca parte a contractului dintre Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Colegiul Național “Ienăchiță Văcărescu). 

           Mă angajez să respect cerințele și termenele prevăzute de implementarea proiectului Erasmus+ - 

ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+ ÎN DOMENIUL „EDUCAȚIE 

ȘCOLARĂ”, să particip la activități, să îndeplinesc sarcinile care îmi revin și să asigur diseminarea și 

valorizarea rezultatelor mele, la nivelul școlii. 

Subsemnatul/a,............................................................................................................., declar că 

informațiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete și corecte în fiecare detaliu. 

               Data:   

  

Nume și prenume părinte:_______________________________________  Semnătura ______________    

 

 

 

 

Nume și prenume elev:________________________________________ Semnătura _______________  

 

  



 

 

 

Anexa 5 – Acord parental pentru dreptul la imagine 

a) Pentru elevii majori după 15.03.2022 

 

 

ACORD 

 

                    Subsemnatul/a......................................................................................................,elev/a în 

clasa ...................... potențial participant în proiectul ACREDITARE ERASMUS PENTRU 

MOBILITĂȚI ERASMUS+ ÎN DOMENIUL „EDUCAȚIE ȘCOLARĂ” -2021-1-RO01-KA121-

SCH-00009842, declar că am luat la cunoştinţă despre beneficiile proiectului, îndatoririle fiului/fiicei 

meu/mele pe parcursul proiectului și criteriile de selecție pentru mobilităţi. 

                    Am luat la cunoștință că în timpul activităților din proiect vor fi  expuse  fotografii, lucrări 

din cadrul proiectului. 

                    Prin prezentul acord autorizez  echipa proiectului  să copieze și să expună  în spațiul public 

fotografii cu mine sau lucrări ale mele în cadrul activităților legate de proiect. 

 

 

Numele şi semnătura elevului____________________________________________   

 

 

Data   ________________________ 

  



 

 

Anexa 5 – Acord parental pentru dreptul la imagine 

b) Pentru elevii minori 

 

 

ACORD 

 

                    Subsemnatul..........................................................................................................părinte al 

elevului/elevei........................................................................................................de la clasa...................... 

potențial participant în proiectul ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+ 

ÎN DOMENIUL „EDUCAȚIE ȘCOLARĂ” -2021-1-RO01-KA121-SCH-00009842, declar că am luat 

la cunoştinţă despre beneficiile proiectului, îndatoririle fiului/fiicei meu/mele pe parcursul proiectului și 

criteriile de selecție pentru mobilităţi. 

 

                 Am luat la cunoștință că în timpul activităților din proiect vor fi  expuse fotografii, lucrări din 

cadrul proiectului. 

                    Prin prezentul acord autorizez  echipa proiectului  să copieze și să expună  în spațiul public 

fotografii cu fiul/fiica mea sau lucrările lui/ei în cadrul activităților legate de proiect. 

 

 

Numele şi semnătura elevului______________________________________________   

 

Numele şi semnătura părintelui/ tutorelui  _______________________________________________ 

 

Data   ________________________ 

 

  



 

 

 

 

ANEXA 6 

 

ACORD 

cu privire la mobilitățile din cadrul Proiectului Erasmus + ACREDITARE ERASMUS PENTRU 

MOBILITĂȚI ERASMUS+ ÎN DOMENIUL „EDUCAȚIE ȘCOLARĂ” 

Număr de referința : 2021-1-RO01-KA121-SCH-00009842 (2021-2027) 

 

                 

   Subsemnatul(a).................................................................................................................. elev în clasa 

.......................... în cazul în care voi fi selectat/ă, îmi exprim acordul cu privire la: 

-  perioada (aprilie-iunie 2022), tipul și conținutul activității de mobilitate; 

- cofinanțare (contribuții pentru plata bunurilor și serviciilor necesare pentru implementarea 

activităților), dacă este cazul. 

- respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică şi culturală, care se va 

desfăşura anterior perioadei de mobilitate; 

- respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, precum şi a solicitărilor echipei de coordonare 

a proiectului 

- completarea jurnalului de reflecție  pe parcursul activității  

- implicarea activă în activităţile de diseminare şi follow-up a mobilităţii (informare în CP, CȘE, ateliere 

interactive cu elevi din școală, publicarea pe blogul proiectului a rezultatelor 

 

Data:    

 

 

 

Nume: ___________________________________________        

 

Semnătura  ____________________________________________  

  

 

 

 

  



 

 

 

 

Anexa 7 

 

Chestionar 

NUME ȘI PRENUME.................................................................. 

 

Bifează răspunsul corespunzător: 

 

1. Locuiesc  In mediul urban In mediul rural 

2. Părinții mei sunt divorțați Da Nu 

3. Unul dintre părinți este decedat Da Nu 

4. Pentru a ajunge la scoala parcurg Mai puțin de 30 km Mai mult de 30 km 

5. Aparțin unui grup etnic. Menționati, în cazul în care 

răspunsul este DA 

Da Nu 

6. Veniturile familiei mele sunt Mai mici de 3000 lei Mai mari decat 

3000 lei 

7. Naționalitatea mea este Română Alta. Menționați! 

 

8. Părinții  mei  Mă au doar pe mine Am si.... frati și ..... 

surori 

9. Media general în anul școlar: 2019-2020 

 

2020-2021 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


