
Anunț selecție pentru completarea grupului țintă în cadrul proiectului de 

parteneriat strategic 

ERASMUS +„Promotion Of Identity, European Culture 

and Tradition” 

Nr. Ref. 2018-1-IT02-KA229-047925_3 

 

 

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”, PETROȘANI anunță organizarea selecției 

a 5 elevi pentru completarea grupului țintă din cadrul colegiului pentru a participa la 

activitatea de mobilitate în GRECIA 05.2019/ 9 zile, în cadrul proiectului de parteneriat 

strategic „Promotion Of Identity, European Culture and Tradition” nr. ref. 2018-1-IT02-

KA229-047925_3, finanţat de UE, prin Programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2. 

Proiectul este implementat în parteneriat cu: 

• ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MEDI", LEONFORTE, ITALY 

(www.istitutomedi.gov.it) (coordonator) 

• 2 GENIKO LIKIO HORTIATI, Thessaloniki, GREECE (partener) 

Obiectivele care trebuie atinse sunt: 

• cunoașterea exactă a patrimoniului cultural local în toate aspectele sale (istorică, 

artistică, culturală, religioasă, peisagistică, culinară, muzicală, folclorică ...); 

• cunoașterea asemănărilor și a diferențelor dintre propriul patrimoniu cultural local și 

cele ale altor realități culturale europene; 

• conștientizarea valorii sociale și educaționale a patrimoniului cultural european și 

contribuția acestuia la crearea de locuri de muncă, la creșterea economică și la 

coeziunea socială; 

• conștientizarea valorii sale în termeni economici și a posibilității de reducere a 

emigrării și a activării fluxurilor turistice; 

• promovarea educației antreprenoriale; 

• îmbunătățirea competențelor lingvistice; 

• îmbunătățirea competențelor TIC; 

• maturizarea umană, civilă și socială a elevilor și respectarea deplină a drepturilor 

culturale, etnice și a diferențelor religioase; 

• formarea cetățenilor europeni; 

•  dezvoltarea abilităților de cetățenie activă; 

• prevenirea și combaterea abandonului școlar timpuriu; 

• îmbunătățirea imaginii școlii înțeleasă ca o comunitate activă, deschisă în teritoriu și 

capabilă să intensifice interacțiunea cu familiile și comunitatea locală. 

 

Modalitate de selecţie.  

Grupul ţintă va fi selectat din instituţiile şcolare partenere conform criteriilor descrise in 

formularul de candidatura si a procedurii de selecție.  

CRITERII DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ  

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:  

• Participantul trebuie să fie elev al COLEGIULUI NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”, 

PETROȘANI; 

• Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani;  

http://www.istitutomedi.gov.it/


• Candidatul nu a/ beneficiază de finanţare din alte proiecte Erasmus.  

• Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.  

CONDIŢII DE SELECŢIE:  

• Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau 

Respins;  

• Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii  

• Rezultate bune la învăţătură, media generală peste 9,00 în anul şcolar anterior 2017-2018;  

• Media 10 ( zece) la purtare.  

•Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare, 

pregătire, consiliere);  

• Participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel european minim B1.  

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ (conform procedurii de selecție)  

• Cerere de înscriere (formular tip);  

• Copie xerox după cartea de identitate;  

• CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip);  

• Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a participa 

la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul 

ţintă al proiectului;  

• Document ce dovedeşte nivelul de studii/adeverinţă din care sa reiasă anul de studiu şi 

specializarea;  

• Media generala la purtare; 

• Acord părinţi pentru participarea la selecţie;  

• Recomandarea de la profesorul diriginte;  

• Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului;  

• Adeverinţă medicală de la medicul școlii/medicul de familie, semnată şi ștampilată de 

acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice și că este apt din punct de vedere 

medical pentru o astfel de deplasare. 

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.);  

• Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea descrescătoare a 

punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare stabilite.  

IMPORTANT:  

Selecţia participanţilor va fi realizată de către Comisia de Selecţie numită prin Decizie 

Internă de către conducerea şcolii, astfel încât să fie evitat conflictul de interese. 

 

ETAPELE DE SELECŢIE 
Etapa  Termen  

Informarea elevilor  13-16 noiembrie 2018 

Depunerea dosarelor şi analiza acestora  19- 22 noiembrie 2018  

Desfășurarea probelor de concurs  3 decembrie 2018 

Afişarea rezultatelor 6 decembrie 2018 

Depunerea contestațiilor si soluționarea acestora prin 

publicarea rezultatelor finale  

7 decembrie 2018 

 

Probe de concurs: 

• Proba practică pentru atestarea competenţelor de a utiliza calculatorul 

• Interviu in limba engleză 


