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Programul: Erasmus+ 

Tipul proiectului: KA210 – parteneriat de mică anvergură în domeniul educației școlare 

Nr. de referință al proiectului: 2022-1-PL01-KA210-SCH-000081335 

Titlul proiectului: ”No Borders in Friendship”  

 

 

Nr. 2818 / 24.11.2022 

 

 

ANUNȚ  SELECȚIE 

ELEVI PENTRU PARTICIPARE LA PROIECTUL 

 "NO BORDERS IN FRIENDSHIP" 

 

 

 Școala Gimnazială ”Petru Mușat” Siret anunță demararea procedurii de selecţie pentru 

formarea grupului ţintă de elevi în vederea participării  la activitățile de predare/învăţare/formare 

din cadrul Parteneriatului de mică anvergură în domeniul educației școlare, intitulat "No 

Borders in Friendship" care se va derula în perioada 1 noiembrie 2022 – 1 iunie 2024,  având 

numărul de referință 2022-1-PL01-KA210-SCH-000081335, finanțat de Comisia Europeană prin 

programul Erasmus+.  

Școli partenere în proiect:  

- Szkola Podstawowa  "Powstańców Styczniowych", Ligowo  - Polonia - coordonator 

- SU “Hristo Botev ”, Sungurlare    - Bulgaria 

- Școala Gimnazială ”Petru Mușat”, Siret - România 

Obiectivele proiectului "No Borders in Friendship":  

- Dezvoltarea competențelor lingvistice ale elevilor; 

- Promovarea activităților inovatoare în domeniul digital, dobândirea de abilități și competențe; 

- Promovarea toleranței și a spiritului de competiție sănătoasă în rândul tinerilor; 

- Conștientizarea și familiarizarea elevilor și profesorilor cu diversitatea culturilor, limbilor și 

valorilor europene; 
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Detalii despre selecție: 

 

Număr elevi: 12 (6 fete+6 băieți) + 2 rezerve (1 fată+1 băiat) 

Condiții specifice de selecție pentru elevi: 

- Apartenența la grupul țintă specificat în proiect: elevi din clasele VI-VII a școlii 

- În anul școlar 2021-2022 a obținut media anuală 10 la purtare și media anuală minim 9.00 

la disciplina lb. engleză 

- Modul în care este motivată dorința de participare la proiect: obiective, modul de 

pregătire, impact, diseminare/valorizare a rezultatelor proiectului 

 

Criterii de selecție a elevilor: 

- Rezultate academice – 20p 

- Competențe de limba engleză, minim nivel A2 – 20p 

- Calități morale și de comportament, capacitate de cooperare, lucru în echipă – 20p 

- Formular de preînregistrare ( relevanța pentru activitățile proiectului) – 20p 

- Găzduirea unui elev din echipele țărilor partenere (pentru mobilitatea din România) – 20p 

 

Criterii de departajare: 

- Nota obținută la proba scrisă de lb. engleză 

- Media anuală pe anul școlar 2021-2022 

 

Conținutul dosarului de candidatură: 

- Cerere de înscriere (Anexa 1)  

- Copii xerox după cărţile de identitate ale părinţilor/tutorelui legal; 

- Copie după certificatul de naştere; 

- Formular de preînregistrare în limba engleză (Anexa 2); 

- Declaraţie prelucrare date personale (Anexa 3) 

- Acordul părinţilor/tutorelui legal de participare a elevului la proiect (Anexa 4) 

- Recomandare din partea dirigintelui clasei – va conține: situația la  învățătură şi 

disciplină, argumente ce îl recomandă pentru participarea la activitățile și mobilitățile 

proiectului. (Anexa 5) 

 

 

 

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

mai sus într-un dosar. 
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 Concurs de selecție a elevilor pentru participarea în cadrul proiectului Erasmus+ 

 

 

Procedura de selecție a elevilor participanți la  

proiectul European Erasmus+,  ”No Borders in Friendship” 

 

 

Scopul: 

Scopul acestei proceduri este selectarea obiectivă a elevilor din grupul țintă de la Școala 

Gimnazială ”Petru Mușat” Siret care vor participa la activitățile și mobilitățile proiectului 

Erasmus+ "No Borders in Friendship", derulat în perioada 01.11.2022 – 01.06.2024. 

Obiectul: 

Această procedură se aplică tuturor elevilor de la Școala Gimnazială ”Petru Mușat” Siret, care 

doresc să participle la proiect în urma înscrierii voluntare la procesul de selecție. 

Responsabili: Comisia de selecție a participanților la activități/mobilități 

Notă: Conținutul acestei proceduri va fi afișat în cancelarie și pe site-ul școlii. 

 

Procedura: 

1. Stabilirea prin decizia conducerii școlii a comisiei de selecție a participanților la 

activități/mobilități. 

Persoanele implicate în evaluarea dosarelor de concurs vor respecta următoarele reguli: 

 - își vor exercita atribuțiile cu responsabilitate și corectitudine; 

 - vor evalua în baza criteriilor de eligibilitate și de selecție stabilite; 

 - vor fi obiectivi în evaluare; 

 - vor păstra confidențialitatea pe toată durata evaluării; 

 - vor asigura transparența deciziilor privind selecția; 

 - vor respecta procedurile și termenele stabilite. 

      2.   Elaborarea criteriilor de departajare a elevilor care vor să participle la proiect. 

      3.   Anunț concurs de selecție afișat  pe site-ul școlii, Afișarea condițiilor și a criteriilor pe    

            care trebuie să le îndeplinească potențialii beneficiari ai proiectului-elevi. 

      4.   Depunerea dosarului de candidatură  la secretariat, în intervalul afișat. 

      5.   Selecția participanților 

      6.   Afișarea rezultatelor 
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 Concurs de selecție a elevilor pentru participarea în cadrul proiectului Erasmus+ 

 

 

 

"No Borders in Friendship" 

 

 

GRAFIC DE DESFĂȘURARE 

 

 

 

 

Anunțarea desfășurării concursului de selecție:      24 noiembrie 2022 

 

Depunerea dosarelor la secretariatul școlii:             25 noiembrie – 5 decembrie 2022 

 

Evaluarea dosarelor:                                                   6 decembrie 2022 

 

Afișarea rezultatelor:                                                  7 decembrie 2022 

 

 

 

 

Nu se admit contestații. 
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Anexa 1: Concurs de selecție a elevilor pentru participarea în cadrul proiectului Erasmus+ 

 

 

Cerere de înscriere 

 

 

Subsemnatul(a) _________________________________________________________, 

elev(ă) în clasa ___________ la Școala Gimnazială ”Petru Mușat” Siret, solicit prin prezenta 

înscrierea la concursul de selecţie din cadrul Proiectului Erasmus+ KA210  "No Borders in 

Friendship" 2022-2024. 

Date personale: 

CNP ___________________________________ 

Domiciliu ______________________________________________________________ 

Telefon  ___________________________, 

E-mail ________________________________________________, 

1. Nivelul de utilizare a limbii engleze: 

- scris: deloc   acceptabil   bine   f. bine  

- vorbit:  deloc  acceptabil   bine   f. bine  

2. Nivelul de utilizare a mijloacelor IT: 

Am calculator personal :   da    nu  

3. Sunt dispus să particip la activităţile, ședințele și workshop-urile organizate de școală în 

vederea  realizării activităţilor și obiectivelor proiectului. 

toate   câteva   doar la mobilităţi  

4. Voi participa la activităţile de diseminare a rezultatelor:   da    nu  

5. Am cont pe: __________________________________________________________ 

6. Am luat la cunoştinţă de criteriile de selecţie  . 

 

Data___________ 

Semnătura elevului _________________________ 

Semnătura părintelui/tutorelui legal __________________________ 

 

mailto:latcuvoda@yahoo.com


               Ministerul Educaţiei Nationale 

                 Şcoala Gimnazială “Petru Muşat”  Siret 

                 Str. Simion Florea Marian nr.2, cod. 725500, jud. Suceava    

                 Tel./ Fax. 0230-280895 
                  e-mail: musatsiret@yahoo.com                                                                                              
______________________________________________________________________________ 

Anexa 2: Concurs de selecție a elevilor pentru participarea în cadrul proiectului Erasmus+ 

 

Pre-registration form 

ERASMUS+ KA210 "No Borders in Friendship" 

 

 

PERSONAL DATA 

Surname:                                                 First name(s): 

 

Date of Birth:                                                        Male/Female: 

 

Phone:                                                                  E-mail: 

 

Home Address: 

 

What is your knowledge of English? 

 

 

 

 

What do you know about Erasmus+ projects? 
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How can you contribute to the project? 

 

 

 

 

 

 

About me (hobbies, etc.) 

 

 

 

 

 

 

Comments: If you want to make any suggestions/amendments please do so here: 

 

 

 

 

 

Signature: 
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Anexa 3: Concurs de selecție a elevilor pentru participarea în cadrul proiectului Erasmus+ 

 

 

 

DECLARAŢIE PRELUCRARE DATE PERSONALE 

 

 

Subsemnatul/a  ……….……………………………………………………., părinte al 

elevului/elevei ………………………………………………………………., domiciliat(ă) în 

localitatea …………….………........., judeţul….…………………, strada …………………., 

posesor al CI seria …..……,  numărul………………………,eliberată de …………………….., 

la data de ………………….., CNP ………………….......…......…........., îmi exprim acordul cu 

privire la utilizarea şi prelucrarea datelor personale ale fiului/ fiicei mele în cadrul Parteneriatului 

de educație școlară Erasmus+ KA210 "No Borders in Friendship". De  asemenea, îmi exprim 

acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor  fotografiilor  în care figurează fiul/fiica mea, 

fotografii realizate în cadrul proiectului susmenționat, în activităţi de diseminare,  produse finale, 

articole de presă, site-ul proiectului, albume de proiect, și alte activităţi aferente parteneriatului. 

 

 

 

Data: ______________________    Semnătura: 
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Anexa 4: Concurs de selecție a elevilor pentru participarea în cadrul proiectului Erasmus+ 

 

 

ACORD PARENTAL 

 

Subsemnații:  

........................................................................................................, identificat prin C.I. 

seria ........., număr .........................., părinte/tutore legal al elevului ................................. 

....................................................................... din clasa .............. de la Școala Gimnazială ”Petru 

Mușat” Siret, domiciliat în localitatea ............................, strada ...................................................... 

nr. .......... bl. ........, sc. ........., et. ....... ap. ........, județ ...................................., telefon ... ................, 

și 

........................................................................................................, identificat prin C.I. 

seria ........., număr .........................., părinte/tutore legal al elevului ................................. .............. 

....................................................................... din clasa .............. de la Școala Gimnazială ”Petru 

Mușat” Siret, domiciliat în localitatea ............................, strada ...................................................... 

nr. .......... bl. ........, sc. ........., et. ....... ap. ........, județ ...................................., telefon ... ................, 

 

suntem de acord ca fiul/fiica noastră ..............................................................................................., 

să participe la concursul de selecție, la mobilitățile transnaționale și la activitățile din cadrul 

proiectului Erasmus+ KA210 ”No Borders in Friendship” în perioada 2022-2024. 

 

 

Data ………………                         Nume, prenume, semnătura …………………………………. 

 

                                                          Nume, prenume, semnătura ………………………………… 
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Anexa 5: Concurs de selecție a elevilor pentru participarea în cadrul proiectului Erasmus+ 

 

RECOMANDAREA DIRIGINTELUI 

 

Numele și prenumele elevului: 

Clasa: 

Media la purtare în anul școlar 2021-2022: 

Media la limba engleză în anul școlar 2021-2022: 

Prezentați aspectele pe care le considerați importante despre acest elev/elevă, inclusiv o 

descriere a caracteristicilor școlare și personale. Comparativ cu alți elevi ai clasei din care face 

parte, evaluați pe o scară de la 1 la 5 acest elev, în ceea ce privește: 

 

 1 

insuficient 

2 

satisfăcător 

3 

bine 

4 

foarte 
bine 

5 

excepțional 

Gândire creativă, originală      

Motivația de a participa la activitățile 

clasei 

     

Încredere în sine      

Capacitatea de a lucra în echipă      

Rezultate obținute în coordonarea 

activităților 

     

Relaționarea cu colegii de clasă      

Implicare activă în proiectele școlii      

Potențial pentru dezvoltare 

profesională 

     

 

Orice informație care poate diferenția elevul/ eleva de alții este binevenită. 

 

Nume și prenume diriginte:                                                                                 Semnătură:  

Data: 
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