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ANUNŢ DE SELECŢIE 

a participanților  la proiectul de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul 
programului ERASMUS+ cu titlul 

Vielfalt statt Einfalt - Gelungene Antidiskriminierung und Inklusion in Schulen 

Număr de referință 2017-1-DE03-KA219-035483_3 
 

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 
 
Participantul trebuie să fie elev al Colegiului Naţional ”George Coșbuc”, Cluj Napoca. 
Candidaţii trebuie să fie elevi în clasele a 9-a sau a 10-a.  
Candidatul nu a beneficiat/nu beneficiază de altă finanţare din proiecte finanţate de UE. 
Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit. 
  

CRITERII DE SELECŢIE 
 
-Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţilor; 

-Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului pe toată durata 

desfășurării acestuia:  01.09.2017-30.06.2019; 

-Disponibilitatea de a găzdui elevi (1-2) din școlile partenere – cu acordul scris al părinților 

-Cunoașterea limbii engleze la nivel european minim B1-B2 (cunoașterea altor limbi străine –

germană, italiană sau franceză - reprezintă un avantaj): îndeplinirea acestui criteriu se face 

prin redactarea unei scrisori de intenție în limba engleză și participarea la un interviu în 

limba engleză de aproximativ 5-10 minute; 

-Rezultate bune la învăţătură și media 10 (zece) la purtare în anul şcolar anterior (2016-

2017); 

-Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor.  

 
CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ 
 
-Cerere de înscriere (formular tip); 

-Scrisoare de intenţie în limba engleză care prezintă motivaţia candidatului de a participa la 

proiect, angajamentul de disponibilitate faţă de activităţile proiectului, calităţile personale şi 

competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al proiectului; 

-Acordul părinţilor pentru participarea la selecţie (formulat tip); 

-Copie xerox după cartea de identitate. 

 
NOTĂ: Formularele tip sunt puse la dispoziţie de Comisia de Selecţie sau pot fi 

descărcate de pe site-ul școlii (http://www.gcosbuc.ro/erasmus/).  
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ETAPELE DE SELECȚIE 

 NOTĂ:  Dosarele vor fi primite de coordonatorul de proiect (prof. Andrea Gal) sau 

membrii Comisiei de Selecţie (prof. Roxana Neag, prof. Andrea Szasz, prof. Robert 

Binder); 

EVALUARE  

Nr crt Criterii de selecție Indicatori de evaluare Punctaj 

1 

Evaluarea dosarului  
de candidatură 

 

 

Motivația participării la activitățile 
proiectului  

(scrisoarea de motivație – 

originalitate, acuratețe,  

calitatea argumentării ideilor). 

15 puncte 

Angajamentul de  

participare la activităţile  

proiectului pe toată durata  
desfășurării acestuia:   

01.09.2017-30.06.2019 

(scrisoarea de motivație –  

toleranță, seriozitate,  
credibilitate, rezistență la stres) 

15 puncte 

Cunoașterea limbii engleze  

la nivel european minim B1-B2 

(scrisoarea de motivație –  
acuratețe, gramatică și vocabular) 

25 puncte 

Disponibilitatea de a găzdui elevi  

(1-2) din școlile partenere –  
cu acordul scris al părinților 

20 puncte 

2 
Interviu  

în limba engleză 

Disponibilitatea şi angajamentul  

de participare, autoprezentare 

Competențe lingvistice –  
limba engleză (fluență, acuratețe, 

spontaneitate, stăpânire de sine). 

25 puncte 

3 TOTAL 100 puncte 

 

ETAPA TERMEN 

Informarea elevilor 6-17.11.2017 

Depunerea dosarelor şi analiza 

acestora 
20.11-08.12.2017 

Interviu în limba engleză 11-12.12.2017 

Selecţia participantilor şi a rezervelor  13.12.2017 

Afişarea rezultatelor şi a listei de 

rezerve 
14.12.2017 

Depunerea contestatiilor și 

soluționarea acestora prin 

publicarea rezultatelor 

finale 

15.12.2017 
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Menţiuni 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.); 

• Vor fi selectaţi suplimentar 2 elevi pe lista de rezervă, pentru fiecare flux în vederea 
completării grupului ţintă în cazul neparticipării elevilor selectaţi, la stagiul de 
practică;  

• Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea 
descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare stabilite. 

NB. Elemente de departajare în cazul punctajelor egale: 

• Rezultatele obţinute la concursuri de profil; 

• Media la modulele de specialitate. 

 

 

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați 

coordonatorului de proiect prof. Andrea Gal, email: 

erasmus.cosbuc@gmail.com 

  

Anunţul de selecţie şi informațiile necesare realizării dosarului de candidatură se 

găsesc pe site-ul școlii (http://www.gcosbuc.ro/erasmus/), pe pagina de facebook a 

instituției și la Avizierul școlii.  

 

Data Director, 

13.11.2017 prof. Maxim-Oros Valentin 

 


