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Nr. ……./………………. 

                                          PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
pentru selecţia participanţilor în cadrul proiectului Erasmus+ 

“Educated in Democracy, United by Common Aims, 

Teaching with Innovation, Opportunities and Nondiscrimination” 

E.D.U.C.A.T.I.O.N. 
                      
 
I. Introducere 

 
 Proiectul “Educated in Democracy, United by Common Aims, Teaching with 

Innovation, Opportunities and Nondiscrimination” - E.D.U.C.A.T.I.O.N.- nr. ref. 2021-2-RO01-
KA210-SCH-000049259, a fost aprobat pentru finanţare în cadrul rundei a 2-a 2021. 

 Liceul Teoretic “Radu Vlădescu” Pătârlagele este coordonator în cadrul 
parteneriatului pentru cooperare pe domeniul educație școlară (parteneriat de mică anvergură) 
Acțiunea Cheie 2 (KA210), finanțat de Comisia Europeană.  

 “Educated in Democracy, United by Common Aims, Teaching with Innovation, 
Opportunities and Nondiscrimination” este un parteneriat european în domeniul educației școlare 
care îşi propune să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de iniţiative comune cu 
scopul promovării incluziunii, cooperării, non-discriminării, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi 
schimbului de experienţă pentru prevenirea/combaterea nu numai a abandonului școlar ci și a 
eșecului școlar și în vederea dezvoltării competențelor cheie ale tuturor participanților.  

  
 Activitățile proiectului se vor desfășura pe o perioadă de 10 luni, între 15.04.2022 și 

14.02.2023. 
  
Informații despre Parteneri: 
 

Nr.crt. ȘCOALA ȚARA ORAȘUL DIRECTOR 

1. Liceul Teoretic “Radu Vlădescu” România Pătârlagele Constantin MIRCICĂ 
2. Lycee Pierre Joseph Laurent 

 
Franța Aniche Jacques MELEROWICZ 

   
Scopul principal al proiectului este cooperarea și schimbul de experiență în spiritul 

valorilor Uniunii Europene, în special al incluziunii sociale și al echității. În vederea 
implementării proiectului la nivel european, 8 elevi ai Liceului Teoretic “Radu Vlădescu” 
vor fi selectați pentru a participa în cadrul mobilității din Franța, 2 elevi vor fi selectați cu 
statut de rezerve și, de asemenea, 2 profesori vor fi selectați pentru a-i însoți pe elevi în 
cadrul mobilității din Franța. 

 
II. Documente de referinţă: 

 Legea Educaţiei Naţionale – Legea nr. 1/ 2011- cu modificările și completările ulterioare; 
 Apelul naţional pentru propuneri de proiecte 2021; 
 Apelul european 2021 pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului Erasmus+; 
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 Ghidul candidatului; 
 Ghidul programului Erasmus+; 
 Contractul de finanţare, Acţiunea  cheie  2,  al proiectului “Educated in Democracy, 

United by Common Aims, Teaching with Innovation, Opportunities and 
Nondiscrimination” - E.D.U.C.A.T.I.O.N.- nr. ref. 2021-2-RO01-KA210-SCH-
000049259; 

 Formularul de candidatură al proiectului KA210-SCH-21ED4B9A ; 
  https://www.anpcdefp.ro/, https://www.erasmusplus.ro/  

 
 
III. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor 

 
 1. Realizarea procedurii 
 Procedura va fi elaborată și aprobată cu cel puțin 10 zile înainte de desfăşurarea selecţiei.  
 În procesul de selecție a grupului țintă de 8 participanți, strategia de informare și metodologia de 
 evaluare vor asigura participarea fără discriminare, respectând principiul egalității de șanse,  
            al transparenței și al evitării conflictului de interese. 
 
  2. Criteriile de selecţie a participanților 
 
                   2.1. Criterii de selecție pentru elevi: 
 

 Apartenenţa la grupul ţintă specificat în proiect: elevi î n s c r i ș i  l a  L i c e u l  T e o r e t i c  
 „ R a d u  V l ă d e s c u ”  î n  a n u l  ș c o l a r  2 0 2 1 - 2 0 2 2 ,  c u  v â r s t a  c u p r i n s ă  î n t r e  
 1 5  ș i  1 7  a n i  l a  1 5 . 0 4 . 2 0 2 2 ; 

 Media anuală 10 la purtare în anul școlar 2020-2021; 
 Modul în care este motivată dorinţa de participare la mobilitate: obiective, pregătire, 

impact, diseminare/ valorizare a rezultatelor proiectului; 
 Competenţe lingvistice: nivelul B1- Limba engleză; 
 Competențe digitale: cunoștințe practice de TIC; 
 Apartenența la categorii vulnerabile sau dezavantajate din punct de vedere social, 

economic, geografic etc. 
 Participare și/sau rezultate obținute în cadrul unor proiecte și activități educative care vizează 

domenii culturale, artistice, civice etc. în ultimii 2 ani școlari; 
 
 
2.2. Criterii de selecție pentru profesorii însoțitori: 

 Să facă parte din corpul didactic al Liceului Teoretic „R. Vlădescu” în anul școlar 
2021-2022; 

 Experiență în derularea unor proiecte europene (implementare, evaluare, 
diseminare/ valorizare): eTwinning, Erasmus+, Comenius etc.;  

 Competențe lingvistice de comunicare în limba engleză; 
 Competențe de utilizare TIC; 
 Disponibilitate pentru lucrul în echipă, abilități de coordonare în diverse activități 

extrașcolare și disponibilitate de a participa la mobilități. 
 
 

https://www.anpcdefp.ro/
https://www.erasmusplus.ro/
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             3. Realizarea procesului de selecţie a participanților (probele de concurs, calendarul concursului,   
 conţinutul dosarului de candidatură) 
 

       Selecția elevilor participanți la mobilități se va realiza în 2 etape: 
 evaluarea dosarului de candidatură;   
 interviul în limba engleză (proba eliminatorie: admis/respins). 

 
       Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților la mobilități: 

- 1-5 a p r i lie 2022 Depunerea dosarului de candidatură; 
- 6-7 aprilie 2022  Evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor; 
- 8-11aprilie 2022              Soluționarea contestațiilor; 
- 12-13 aprilie 2022 Proba interviului în limba engleză; 
- 14 aprilie 2022                        Afișarea rezultatelor finale la avizier și pe site-ul școlii. 

              Toate dosarele vor fi înregistrate de profesorii diriginți la secretariatul școlii și apoi vor  
      fi predate coordonatorului de proiect/persoanei de contact în vederea arhivării! 

 
        Condiții obligatorii de înscriere la Concursul de selecție: 
 Elevul/a este înscris/ă în anul școlar 2021-2022 la Liceul Teoretic “R. Vlădescu”; 
 Vârsta cuprinsă între 15 și 17 ani (la 15.04.2022); 
 Elevul/a a obținut media anuală 10 la purtare în anul școlar 2020-2021; 
 Disponibilitatea de a caza un elev/o elevă din școala parteneră pe durata mobilității din 

România. 
 

        Conținutul dosarului de candidatură (elevi): 
 Cerere de înscriere (model tip); 
 Recomandarea dirigintelui (model tip); 
 Acordul scris al părinților/susținătorilor legali (model tip); 
 Copie după cartea de identitate; 
 Adeverinţă medicală de la medicul de familie și avizul epidemiologic.    

                   
            Selecția profesorilor însoțitori: 

Selecția cadrelor didactice care vor participa la mobilități în cadrul proiectului “Educated 
in Democracy, United by Common Aims, Teaching with Innovation, Opportunities and 
Nondiscrimination” - E.D.U.C.A.T.I.O.N.- nr. ref. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000049259, va 
consta în evaluarea dosarelor de candidatură ale acestora. 

Cadrele didactice vor înregistra și vor depune dosarele de candidatură la secretariatul 
Liceului Teoretic “Radu Vlădescu” până la data de 1 aprilie 2022, ora 12:00. 

Conținutul dosarului de candidatură al cadrelor didactice: 
 O scrisoare de intenție adresată directorului, semnată, datată și 

înregistrată, în original; 
 Un CV Europass semnat și datat, în original; 
 Documente justificative care să ateste experiența în ceea ce privește 

inițierea și implementarea unor proiecte și activități educative 
(adeverințe, diplome, certificate etc.) în ultimii 5 ani școlari. 
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4. Stabilirea responsabilităților privind evaluarea candidaților și 
soluționarea eventualelor contestații 
Două comisii - Comisia de selecţie a participanților și Comisia de soluționare 
a contestaţiilor - vor aplica prezenta procedură în scopul stabilirii beneficiarilor 
direcți ai proiectului “Educated in Democracy, United by Common Aims, 
Teaching with Innovation, Opportunities and Nondiscrimination” - 
E.D.U.C.A.T.I.O.N.- nr. ref. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000049259. 
Fiecare comisie, atât comisia de selecţie a participanților cât și comisia de 
rezolvare a contestațiilor, se va constitui prin decizie, fiind formată din 3 
persoane: un preşedinte și 2 membri (dintre care unul va îndeplini și atribuţii 
de secretar). 
 
Atribuţiile Comisiei de selecţie a participanților:     
 publicarea criteriilor de selecție pe site-ul școlii pentru a putea fi 

consultate; 
 evaluarea dosarelor de candidatură, conform criteriilor de selecție; 
 comunicarea și afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor; 
 transmiterea rezultatelor finale (în situația în care nu există contestații) 

ale selecţiei către director. 
  

Atribuţiile Comisiei de soluționare a contestațiilor: 
 
 evaluarea dosarelor candidaților care au depus contestații, respectând 

criteriile de selecție; 
 informarea directorului școlii în legătură cu rezultatele obținute în urma 

re-evaluării dosarelor; 
 publicarea/afișarea rezultatelor finale ale selecției până la data stabilită. 

 
5.  Comunicarea rezultatelor  
Rezultatele obținute în urma procesului de selecţie vor fi comunicate prin 
afişare la avizierul instituţiei, pe website şi prin comunicare directă. 
      
6. Dispoziții finale 
Criteriile și metodologia de selecție a participanților vor fi publicate pe site-ul 
liceului înainte de data de 15.03.2022, iar rezultatele selecției vor fi publicate 
în data de 14.04.2022, în ordine descrescătoare.  
Selecția participanților se poate efectua ori de câte ori este necesar pentru 
completarea echipei de proiect.  
Retragerea beneficiarilor direcți din proiect se poate face la cererea scrisă a 
unuia dintre părinți, în caz de forță majoră, dar pot exista și situații de eliminare 
a unui beneficiar din echipa de proiect, în cazul în care elevul/eleva comite 
abateri disciplinare, nu respectă obligațiile și sarcinile ce-i revin în cadrul 
echipei sau în alte situații, fundamentate temeinic, în scris, și aprobate de către 
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directorul unității. 
 

Anexa 1 
                                                           ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA 

elevilor participanți la mobilitățile din cadrul proiectului Erasmus+  
“Educated in Democracy, United by Common Aims, Teaching with Innovation, Opportunities 
and Nondiscrimination” - E.D.U.C.A.T.I.O.N.- nr. ref. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000049259 

  
În procesul de selecție a grupului țintă de 8 participanți, strategia de informare și 
metodologia de evaluare vor asigura participarea fără discriminare, respectând principiul 
egalității de șanse, al transparenței și al evitării conflictului de interese! 
 
Metode de selecție (portofoliul, interviul): 

 
- Evaluarea dosarului de candidatură 
-     Interviul în limba engleză 

Minim 75/100 puncte 
Admis/Respins 

 
        
 Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților la mobilități: 

- 1-5 aprilie 2022 Depunerea dosarului de candidatură; 
- 6-7 aprilie 2022  Evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor; 
- 8-11 aprilie 2022              Soluționarea contestațiilor; 
- 12-13 aprilie 2022 Proba interviului în limba engleză; 
- 14 aprilie 2022                        Afișarea rezultatelor finale la avizier și pe site-ul școlii. 

 
              Toate dosarele vor fi înregistrate de profesorii diriginți la secretariatul școlii și apoi vor  
      fi predate coordonatorului de proiect/persoanei de contact în vederea arhivării! 

 
        Condiții obligatorii de înscriere la Concursul de selecție: 
 Elevul/a este înscris/ă în anul școlar 2021-2022 la Liceul Teoretic “R. Vlădescu”; 
 Vârsta cuprinsă între 15 și 17 ani (la 15.04.2022); 
 Elevul/a a obținut media anuală 10 la purtare în anul școlar 2020-2021; 
 Disponibilitatea de a caza un elev/o elevă din școala parteneră pe durata mobilității din 

România. 
 
        Conținutul dosarului de candidatură (elevi): 
 
 Cerere de înscriere (model tip); 
 Recomandarea dirigintelui (model tip); 
 Acordul scris al părinților/susținătorilor legali (model tip); 
 Copie după cartea de identitate; 
 Adeverinţă medicală de la medicul de familie si avizul epidemiologic.     

 
 



This project is executed with the financial support of the European Commission under the frame of Erasmus + programme (KA 210) 2022-2023. 
This document does not represent an official position of the European Commission. 
                                                                                                                          

                                                                                           

 

Anexa 2 
ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE 

în echipa de implementare a proiectului Erasmus+  
“Educated in Democracy, United by Common Aims, Teaching with Innovation, Opportunities 
and Nondiscrimination” - E.D.U.C.A.T.I.O.N.- nr. ref. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000049259 

 

          În vederea demarării procesului de selecție a echipei de implementare (profesori însoțitori ai 
elevilor în cadrul mobilităților și coordonatori locali) a proiectului Erasmus+“Educated in Democracy, 
United by Common Aims, Teaching with Innovation, Opportunities and Nondiscrimination” - 
E.D.U.C.A.T.I.O.N.- nr. ref. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000049259, vă aducem la cunoștință 
următoarele informații: 

          Selecţia profesorilor însoțitori va avea loc în perioada 1-13 aprilie 2022, iar rezultatele vor fi 
afișate și comunicate personal în data de 14.04.2022. 

 
   Criteriile de selecție și ponderea acestora în cadrul procesului de selecție: 
 
 Să fie profesor la Liceul Teoretic „Radu Vlădescu”, oraș Pătârlagele, județul Buzău - 20%; 
 Să dețină experiență în inițierea și implementarea unor proiecte și parteneriate  europene   

(implementare, evaluare, diseminare/valorizare ) - 30%; 
 Să dețină competențe lingvistice de comunicare în limba engleză - 20%; 
 Să dețină competențe de utilizare TIC - 10%; 
 Disponibilitate pentru lucrul în echipă, abilități de coordonare în diverse activități 

extrașcolare și disponibilitate de a participa la mobilități - 20 %. 
      Selecția profesorilor însoțitori va consta în evaluarea dosarelor de candidatură. Cadrele didactice 
vor înregistra și vor depune dosarele de candidatură la secretariatul Liceului Teoretic “Radu Vlădescu” 
până la data de 01.04. 2022, ora 12:00. 
         Conținutul dosarului de candidatură al cadrelor didactice: 

 O scrisoare de intenție adresată directorului, semnată, datată și 
înregistrată, în original; 

 Un CV Europass semnat și datat, în original; 
 Documente justificative care să ateste experiența în ceea ce privește 

inițierea și implementarea unor proiecte și activități educative 
(adeverințe, diplome, certificate etc.) în ultimii 5 ani școlari. 
 

      Stabilirea echipei locale de implementare 
 Cadrele didactice care doresc să facă parte din echipa locală de implementare a proiectului vor depune 
la secretariatul unității, până pe data de 01.04.2022, o scrisoare de intenție adresată directorului, semnată, 
datată și înregistrată, în original; 
 Cadrelor didactice care vor implementa activități locale din calendarul proiectului “Educated in 
Democracy, United by Common Aims, Teaching with Innovation, Opportunities and Nondiscrimination” 
- E.D.U.C.A.T.I.O.N.- nr. ref. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000049259 li se vor asigura resurse materiale 
pentru realizarea activităților și li se vor acorda diplome care să certifice activitatea desfășurată în cadrul 
proiectului Erasmus+, similare cu cele acordate cadrelor didactice care participă la mobilități.  
 Pe lângă organizarea activităților locale, cadrele didactice care implementează proiectul la nivel local 
vor contribui la portofoliul de evaluare al proiectului cu fotografii, înregistrări audio-video, materiale 
didactice sau de diseminare elaborate în cadrul proiectului etc. 
 



This project is executed with the financial support of the European Commission under the frame of Erasmus + programme (KA 210) 2022-2023. 
This document does not represent an official position of the European Commission. 
                                                                                                                          

                                                                                           

 

Anexa 3 
 
                                 DECIZIE  
                         Nr……./…………….. 
 

pentru  numirea  Comisiei de selecție a participanților-  elevi și cadrelor didactice-  în vederea 
participării în cadrul proiectului  Erasmus+, Acţiunea cheie 2, “Educated in Democracy, United by 
Common Aims, Teaching with Innovation, Opportunities and Nondiscrimination” - E.D.U.C.A.T.I.O.N.- 
nr. ref. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000049259, profesor Constantin MIRCICĂ, director al Liceului 
Teoretic „Radu Vlădescu”, în conformitate cu prevederile Legii, având în vedere Regulamentul privind 
derularea programului Erasmus+, Apelul General European la propuneri de proiecte 2021, Ghidul 
Programului Erasmus+ 2021 cu referire la proiectele de parteneriat pentru cooperare pe domeniul 
educație școlară și calitatea Liceului Teoretic „Radu Vlădescu” de coordonator în cadrul proiectului 
“Educated in Democracy, United by Common Aims, Teaching with Innovation, Opportunities and 
Nondiscrimination” - E.D.U.C.A.T.I.O.N.- nr. ref. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000049259, 

 
DECID: 

 
Art.1. Se constituie Comisia pentru selecția elevilor și a cadrelor didactice (coordonatori locali și 
profesori însoțitori ai elevilor în cadrul mobilităților) care vor participa la activitățile desfășurate în 
cadrul proiectului Erasmus+ “Educated in Democracy, United by Common Aims, Teaching with 
Innovation, Opportunities and Nondiscrimination” - E.D.U.C.A.T.I.O.N.- nr. ref. 2021-2-RO01-
KA210-SCH-000049259 aprobat pentru finanţare în cadrul rundei 2 - 2021, având următoarea 
componenţă: 

 
Nr. crt.            Nume și prenume membru Funcție în cadrul comisiei 

1.   Președinte 
2  Membru 
3.  Secretar 

       
       Art.2.  Comisia va evalua dosarele depuse conform criteriilor de selecție. 
       Art.3. Comisia va asigura publicarea criteriilor de selecție pe website-ul școlii, pentru a putea 
       fi consultate. 
       Art.4. Compartimentul Secretariat va comunica prezenta decizie membrilor comisiei sub semnătură 
 de luare la cunoştinţă. Membrii comisiei vor duce la îndeplinire prezenta decizie conform legislaţiei 
 în vigoare. 
 
 

 
           Director,  
                                                                  Prof. Constantin MIRCICĂ 

 
 
 
 
 



This project is executed with the financial support of the European Commission under the frame of Erasmus + programme (KA 210) 2022-2023. 
This document does not represent an official position of the European Commission. 
                                                                                                                          

                                                                                           

 

Anexa 4 
 
            DECIZIE  
      Nr……./…………….. 
 

pentru  numirea Comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul procesului de selecție a 
elevilor și a cadrelor didactice în vederea participării la activitățile proiectului Erasmus+  “Educated in 
Democracy, United by Common Aims, Teaching with Innovation, Opportunities and Nondiscrimination” 
- E.D.U.C.A.T.I.O.N.- nr. ref. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000049259,  profesor Constantin MIRCICĂ, 
director al Liceului Teoretic „Radu Vlădescu”, în conformitate cu prevederile Legii, având în vedere 
Regulamentul privind derularea programului Erasmus plus, Apelul General European la propuneri de 
proiecte 2021, Ghidul Programului Erasmus+ 2021 cu referire la proiectele de parteneriat de mica 
anvergură KA-210 și calitatea Liceului Teoretic „Radu Vlădescu” de coordonator în cadrul proiectului 
“Educated in Democracy, United by Common Aims, Teaching with Innovation, Opportunities and 
Nondiscrimination” - E.D.U.C.A.T.I.O.N.- nr. ref. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000049259 

                                                                
DECID: 

 
Art.1. Se constituie Comisia de soluționare a contestațiilor/Comisia de contestații în cadrul 

procesului de selecție a elevilor și a cadrelor didactice pentru participarea la proiectul de parteneriat 
pentru cooperare în domeniul educației școlare Erasmus+, Acţiunea cheie 2, “Educated in Democracy, 
United by Common Aims, Teaching with Innovation, Opportunities and Nondiscrimination” - 
E.D.U.C.A.T.I.O.N.- nr. ref. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000049259, aprobat pentru finanţare în 
cadrul rundei 2-2021, a v â n d  următoarea componenţă: 

 
Nr. crt.            Nume și prenume membru Funcție în cadrul comisiei 

1.   Președinte 
2  Membru 
3.  Secretar 

      
            Art.2. Comisia va evalua dosarele candidaților care au depus contestații, conform criteriilor de    
 selecție. 
            Art.3. Comisia va informa directorul școlii în legătură cu rezultatele obținute în urma re-evaluării 
 și va asigura publicarea/afișarea acestora până la data stabilită. 
            Art.4. Compartimentul Secretariat va comunica prezenta decizie membrilor comisiei sub 
 semnătură de luare la cunoştinţă. Membrii comisiei vor duce la îndeplinire prezenta decizie, conform 
 legislaţiei în vigoare. 
 
 
    

                                           Director,  
                                                                  Prof. Constantin MIRCICĂ 
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Anexa 5          

 
 
 
                                                            CERERE DE ÎNSCRIERE 
 
 
 
 
 

Subsemnatul/Subsemnata ……………………………………........................................... 

elev/elevă în clasa ………………… la Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” Pătârlagele, legitimat/ 

legitimată prin CI seria………., nr………….., eliberată de …………………………., la data de 

…………, telefon ……………..……, adresă de e-mail …………….............……….…………, 

vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la Concursul de selecţie în vederea participării, în calitate de 

beneficiar, în cadrul proiectului internațional “Educated in Democracy, United by Common 

Aims, Teaching with Innovation, Opportunities and Nondiscrimination” - 

E.D.U.C.A.T.I.O.N.- nr. ref. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000049259, finanțat de Uniunea 

Europeană prin programul Erasmus+. 

            Menționez că M-AM/NU M-AM implicat în proiecte și activități educative ale școlii care 

vizează domenii culturale, artistice, civice etc. în ultimii doi ani școlari. 

            Declar că toate datele și informațiile de mai sus sunt corecte și îmi exprim disponibilitatea 

participării pe toată perioada proiectului, fără a mă retrage din echipa elevilor participanți, dacă 

voi fi selectat/ă, cu excepția cazurilor de forță majoră. Mă angajez să particip activ la toate 

activitățile din cadrul mobilităților din România și Franța, dar și ori de câte ori voi fi solicitat/ă 

să mă implic în cadrul activităților locale, să realizez fotografii și/sau înregistrări ale activităților, 

să particip la activități de informare și diseminare a rezultatelor etc. 

 
 
 

Data:                                                                              Semnătura …………. 
 
 

 
 
           Domnului Director al Liceului Teoretic „Radu Vlădescu” Pătârlagele
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Anexa 6 

RECOMANDAREA DIRIGINTELUI 

 
Numele şi prenumele elevei/elevului:……………………………………………….. 
Clasa:……………… 
Media la purtare în anul şcolar 2020/2021:……………… 

 
Vă rugăm să prezentaţi și alte aspecte pe care le consideraţi importante, inclusiv o 

descriere a caracteristicilor şcolare şi personale. Comparativ cu alţi elevi ai clasei din care 
face parte, evaluaţi pe o scară  de la 1 la 5 acest elev/această elevă, în ceea ce priveşte: 

 
 1 

(insuficient) 

2 

(satisfăcător) 

3 

(bine) 

4 

(foarte bine) 

5 

(excepţional) 
Gândirea critică și creativă      
Motivaţia de a participa la activităţi 
educative școlare și extrașcolare 

     

Încrederea în sine      
Capacitatea de a lucra în echipă      

Respectarea regulamentului școlar, 
atitudine și comportament 

     

Relaţionarea cu ceilalţi colegi de clasă      

Implicarea activă în proiectele şcolii 
în ultimii 2 ani școlari 

     

Potenţial pentru dezvoltare personală 
și progres școlar 

     

Apartenența la grupuri de risc sau 
categorii dezavantajate economic, 
social, geografic etc. 

     

 
    Orice informaţie relevantă pentru comisia de selecție sau care poate departaja elevul/eleva de alţi candidați este 
binevenită. 

 
 

 
 
 
 

 
 
Nume şi prenume diriginte:………………………………………………… Semnătura: 

 
Data:……………
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Anexa 7 

 
ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL 

 
  
      Subsemnatul/Subsemnata……………………………….........................CNP….…….........................., 
CI nr ………. seria…...……… eliberată de…..…………….., la data de………………., adresa de  domiciliu 
…………………..………..……………………………. localitatea ……………… judeţul ………….. telefon 
…..…………………e-mail........................................................., în calitate de părinte/tutore al elevului/ elevei 
…………………………………………….., din clasa a  …………, la Liceul Teoretic Radu Vlădescu, CNP 
…………..........................……...,CI nr ……..… seria …………. eliberată de ………………………., la data 
de ………...…………, 
  
 Declar următoarele: 
 
     Sunt de acord cu participarea fiului meu/fiicei mele, ……………………………………..….., la Concursul 
de selecţie în vederea participării în calitate de beneficiar direct la proiectul internațional “Educated in 
Democracy, United by Common Aims, Teaching with Innovation, Opportunities and Nondiscrimination” - 
E.D.U.C.A.T.I.O.N.- nr. ref. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000049259, finanțat de Uniunea Europeană prin 
programul Erasmus+, și îmi asum răspunderea cu privire la îndeplinirea, de către fiul meu/fiica mea, 
……...………………........……………, a tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarilor acestui proiect, în cazul 
în care va fi selectat/ă în calitate de beneficiar. 
      Înțeleg și sunt de acord ca fiul meu/ fiica mea să fie cazat/ă într-o familie a unui elev sau a unei eleve din 
Franța, iar, la rândul meu, vă trebui să cazez același elev/aceeași elevă în locuința mea pe toată durata 
mobilității din Romania (5 nopți). De asemenea, înțeleg și sunt de acord să asigur masa elevului oaspete pe 
toată perioada mobilității, respectând principiul reciprocității. Înțeleg și sunt de acord ca fiul meu/fiica mea să 
petreacă o parte din timpul liber, după încheierea cursurilor, la școală pentru a pregăti anumite activități din 
proiect și nu am nicio pretenție în ceea ce privește asigurarea transportului acestuia/acesteia, de către liceu, la 
adresa de domiciliu. Înțeleg și mă angajez ca în timpul mobilității din România să mă asigur că atât fiul 
meu/fiica mea, cât și elevul/eleva oaspete vor ajunge la timp și în siguranță la liceu, în vederea participării la 
activitățile din proiect. Înțeleg și sunt de acord ca în cazul în care fiul meu/ fiica mea va fi selectat/ă ca 
beneficiar direct al proiectului “Educated in Democracy, United by Common Aims, Teaching with Innovation, 
Opportunities and Nondiscrimination” - E.D.U.C.A.T.I.O.N.- nr. ref. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000049259, 
să nu îl/o retrag pe toată durata desfășurării proiectului, cu excepția cazurilor de forță majoră. 
      
 
  Data:       Semnătură părinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



This project is executed with the financial support of the European Commission under the frame of Erasmus + programme (KA 210) 2022-2023. 
This document does not represent an official position of the European Commission. 
                                                                                                                          

                                                                                           

 

Anexa 8 
 

Grilă de evaluare 
 

în vederea selecției participanților la mobilitățile din cadrul proiectului  

“Educated in Democracy, United by Common Aims, Teaching with Innovation, 

Opportunities and Nondiscrimination” - E.D.U.C.A.T.I.O.N.-  

nr. ref. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000049259 

Nume și prenume candidat:…………………………………………….. 

 

Dosarul de candidatură: 
 

Documente Există în 

dosar 

Nu există 

în dosar 
Cerere de înscriere   
Recomandarea dirigintelui   
Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali   
Copie după cartea de identitate   

Adeverinţă medicală de la medicul de familie si avizul epidemiologic   

 
            
 
  Comisie de selecție: 
 
  Președinte:  
 
  Membri evaluatori: 
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