CRITERII DE SELECŢIE
a elevilor participanți la mobilitatea din cadrul
proiectului KA 229 ”Standing Against Violence and Discrimination”, nr. de referință 2019-1-LT01KA229-060496_5

SELECŢIA BENEFICIARILOR
Colegiul Național “Mihail Kogălniceanu” Galaţi, partener în cadrul proiectului, selectează
elevi în vederea constituirii grupului ţintă pentru proiectul “Standing Against Violence and
Discrimination”, nr. de referință 2019-1-LT01-KA229-060496_5.
Proiectul este finanţat de UE prin programul Erasmus+, Proiect de parteneriat strategic între
școli.
GRUP ŢINTĂ:
elevi cu vârsta între 12 și 18 ani
Perioada mobilității: 5 zile x 2 zile deplasare
Numărul de locuri disponibile: 18 elevi şi rezerve 5 elevi
CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:
• participantul trebuie să fie elev al Colegiului Naţional Mihail Kogălniceanu Galaţi;
• dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit;
• 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 2018-2019;
• media 10 (zece) la purtare;
• disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare, pregătire,
consiliere);
• disponibilitatea și angajamentul de a primi în gazdă pe alt participant din țările partenere atunci
când acesta va fi în mobilitate în România;
• participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel european minim A2;.
CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:
• CV Europass;
• Copie xerox după cartea de identitate;
• 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 să reiasă anul de studiu şi
specializarea, media generală, purtare şi limba engleză;
• Acord părinţi pentru utilizarea datelor personale și participarea la proiect (Anexa 1);
• Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (Anexa 2);
• Acord părinţi pentru primirea în gazdă a unui participant din țara parteneră (Anexa 3);
• 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
nediscriminării (paritatea de gen, apartenenţa 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.
ETAPELE DE SELECŢIE:
1. Depunerea dosarelor: (NOTĂ: Dosarele se depun între orele 8.00-12.00 la coordonatorul
proiectului, prof. Bălăuță Dana)
2. Analiza dosarelor
3. Afişarea rezultatelor
4. Depunerea contestaţiilor
5. Publicarea rezultatelor finale
EVALUAREA CANDIDAȚILOR:
Selecţia elevilor se va efectua după verificarea întrunirii tuturor criteriilor de eligibilitate a
candidaţilor.
Evaluarea dosarului de candidatură - 100 puncte
 Relevanţa abilităţilor/calităţilor/experienţei personale înscrise în Curriculum Vitae (format
european) pentru activităţile prevăzute în proiect. CV-ul trebuie semnat de către candidat - (30
puncte);
 Motivaţia participării la activităţile proiectului (rezultată din scrisoarea de intenţie – originalitate,
acurateţea, calitatea argumentării ideilor) - (30 puncte);
 Participarea în anul anterior la un proiect European - 20 puncte
 Cunoaşterea limbii engleze - dovadă certificate, sau media la limba engleză pe anul şcolar între
8,50 şi 10 - (20 puncte)
ETAPELE DE SELECŢIE:
Etapa
Informarea elevilor
Depunerea dosarelor şi analiza acestora
Selecţia participanților şi a rezervelor
Afişarea rezultatelor şi a listei de rezerve
Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora prin publicarea
rezultatelor finale

Termen
Septembrie 2019
01-15.11. 2019
16-29.11.2019
06.12.2019
09-10.12.2019

Director,
Prof. Mădălina Popescu

Coordonatorul Proiectului
Prof Dana Bălăuță

ANEXA 1
ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE ȘI PARTICIPAREA LA PROIECT

Subsemnatul/a……………….....…………..……….................................................................,
în calitate de părinte al elev(ului/ei) ......................................................................................................
beneficiar/ă al/a proiectului KA 229 ”Standing Against Violence and Discrimination”, nr. de
referință 2019-1-LT01-KA229-060496_5, am fost informat/ă privind obligativitatea de a furniza
datele personale ale copilului meu cu respectarea dispoziţiilor legale.
Declar că sunt de acord ca datele personale să fie utilizate în scopul proiectului sus
menţionat. 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.
Declar că sunt de acord ca .........................................................................................................
să participe la activitățile proiectului.
Data .....................

Semnătura .........................

ANEXA 2
ANGAJAMENT DE RESPECTARE A CERINŢELOR PROIECTULUI

Subsemnatul/a……………….....…………..……….................................................................,
CNP …………...………………, domiciliat/ă în ……..………….........., str. ..................…...............,
nr. .....….…, ap. .….…., telefon …….................……., declar pe propria răspundere că am fost
informat(ă) privind condiţiile de candidatură şi modul de derulare a proiectului şi mă angajez să
respect cerinţele programului, să particip la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate
documentele solicitate de echipa proiectului.

Data .....................

Semnătura .........................

ANEXA 3
ACORD PRIVIND PRIMIREA ÎN GAZDĂ A UNUI PARTICIPANT DIN ȚĂRILE
PARTENERE
Subsemnatul/a……………….....…………..……….................................................................,
în calitate de părinte al elev(ului/ei) ......................................................................................................
beneficiar/ă al/a proiectului KA 229 ”Standing Against Violence and Discrimination”, nr. de
referință 2019-1-LT01-KA229-060496_5, sunt de acord ca să găzduiesc un participant la proiect
din una din țările participante atunci când vor veni în vizită la Colegiul Național ”mihail
Kogălniceanu” Galați, pe durata a 5 zile.

Data .....................

Semnătura .........................

