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R  O  M  Â  N  I  A 
M I N I S T E R U L  E D U C A Ţ I E I   

Şcoala Gimnazială Vulcan, jud. Braşov 
Str. Holbavului 573, 507270, tel./fax: 0268.256357 

Email: generala_vulcan@yahoo.com  Web: www.scoalavulcanbrasov.info 

 

NR. 2774 / 23.12.2021 

 
   APEL SELECŢIE PENTRU  

     PROIECTUL ERASMUS+ „STEPS TOWARDS THE FUTURE”  

nr. referință 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012628 

 
 

Scopul:  

Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a participanților aparţinând grupului ţintă -

elevi la mobilitatea din cadrul proiectului ERASMUS+ „STEPS TOWARDS THE FUTURE”  

nr. referință 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012628 

 

Domeniul de aplicare: 

Procedura se aplică la Şcoala Gimnazială Vulcan, județul Brașov 

 

Responsabili: 

1. Coordonator proiect – prof. Șincan Mihaela 

- monitorizează procesul de selecție a grupului țintă 

2. Responsabilul cu aplicarea procedurii, prof. Pușcariu Diana 

- monitorizează procesul de selecție a grupului țintă; 

- transmite directorului și consiliului profesoral rezultatele obținute și modificările ce pot 

interveni; 

3. Responsabil selecție elevi – echipa de selecție-echipă formată din cadre didactice care nu 

aparțin Școlii Gimnaziale Vulcan 

- asigură buna desfăşurare a procesului de selecție a elevilor pentru mobilitățile organizate în cadrul 

proiectului cu titlul ,,STEPS TOWARDS THE FUTURE” 

- asigură transparența în toate activitățile care presupun informarea în timp util a celor interesați 

privind conţinutul dosarului de candidatură, probele, data şi locul selecţiei 

- stabilește probele de selecţie și realizarea selecţiei - probe, evaluare candidaturi, finalizarea 

listelor din care să reiasă candidaţii aprobaţi şi cei cu statut de rezervă. 

 

 

Descrierea procedurii: 

1. Apelul selecției elevilor în vederea participării la mobilitate se va regăsi pe: site-ul școlii, 

rețelele de socializare ale școlii, prin e-mail adresat fiecărui diriginte în parte 

1. Identificarea elevilor care doresc să participe la mobilitatea proiectului 

2. Verificarea eligibilității persoanelor înscrise pentru participarea la mobilitățile din cadrul 

proiectului 

3. Aplicarea procedurii de selecție în cazul în care numărul de elevi ce își exprimă dorința de a 

participa la mobilități este mai mare decât numărul de elevi stabilit (9 elevi și 3 rezerve) 

4. Aprobarea listei persoanelor eligibile în cadrul Consiliului de administrație 

5. Emiterea deciziei privind participanții la mobilități. 
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În urma aprobării finanţării proiectului cu titlul „STEPS TOWARDS THE FUTURE”, nr. 

referință 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012628, în cadrul Programului ERASMUS+, AC1, în 

baza contractului de finanţare încheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P. (Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale ), Şcoala Gimnazială Vulcan  va 

realiza: 

- 1 mobilitate de grup pentru elevi, activitate de predare/ formare/ învăţare (9 elevi, însoţiţi de 3 

cadre didactice) în Germania, în perioada 11-15.04.2022 

 

Această procedură se aplică tuturor elevilor de clasa a VIII-a de la Şcoala Gimnazială Vulcan, 

care doresc să participe la mobilitățile din cadrul proiectului, în urma înscrierii voluntare în 

procesul de selecție.  

Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de elevi în vederea 

participării  la activitățile de predare/învăţare/formare din cadrul Proiectului Erasmus+ „STEPS 

TOWARDS THE FUTURE”, nr.referință 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012628 având ca 

partener instituția Vitalis Betreuungsgesellschaft fur Modellprojekte mbH. 

 

Grupul ţintă va fi format din 9 elevi de la Școala Gimnazială Vulcan, clasa a VIII-a, care vor 

participa la o activitate transnaţională de învăţare pentru elevi în  Germania, în perioada 11-15 

aprilie 2022: 9 elevi însoţiţi de 3 cadre didactice.  

     Proiectul urmărește realizarea obiectivelor specifice  Programului Erasmus+ prin promovarea 

calităţii în educaţie şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză, a competențelor de 

utilizare a instrumentelor IT, a competențelor care țin de protejarea mediului înconjurător și  

implicarea în combaterea comportamentelor ce stau la baza schimbărilor climatice, îmbunătăţirea 

nivelului de cunoștințe de cultură, civilizație, istorie și geografie legate de ţările participante la 

proiect. De asemenea, elevii vor să lucreze în echipă, vor fi încurajați să cultive toleranţa și 

respectul de sine şi faţă de ceilalți, vor învăţa ce înseamnă valorile europene comune. 

 

Obiectivul general: Dezvoltarea emoţională, socială, educaţională și orientare 

profesională a elevilor prin exprimarea propriilor opinii și participarea la viaţa comunităţii, prin 

înţelegerea și exersarea toleranţei faţă de ceilalţi, lucrul în echipă, familiarizarea cu oportunități 

actuale în ceea ce privește formarea profesională într-o altă țară europeană, identificarea 

înclinațiilor profesionale bazate pe propriul interes, aptitudini personale. 

Activitatea de mobilitate se va desfășura în limba engleză.  

Conţinutul dosarului de candidatură – elevi 

1. Cerere de înscriere adresată Comisiei de selecție (Anexa 1)  

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

3. Copie după certificatul de naştere ( elevi); 

4. Formular de preînregistrare în limba engleză (Anexa 2); 

5. Declaraţie prelucrare date personale (Anexa 3) 

6. Acordul părinţilor/tutorelui legal de participare a elevului la proiect (Anexa 4) 
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7. Declaraţie de conformitate (Anexa 5) 

8. Adeverință medicală din care să rezulte că elevul este apt pentru deplasarea în străinătate 

9. Recomandare din partea dirigintelui clasei care va conține: situația la  învățătură şi disciplină, 

motive ce îl recomandă pentru participarea la mobilitate. 

 

Dosarul de candidatură se predă responsabilului cu aplicarea procedurii (dna prof. Pușcariu 

Diana), până la data de  21 ianuarie 2022. Selecția candidaților pentru participarea la proiectul 

„STEPS TOWARDS THE FUTURE” se va realiza în urma punctajului obținut de aceștia după 

cum urmează: rezultate academice 20p, formular de preînregistrare (relevanţa pentru activităţile 

proiectului) 20p, interviu 40 p, criteriul lingvistic 20 p. 

În cazul unui punctaj egal, departajarea se va face în funcţie de media generală şi media la 

purtare. Dacă se menţine egalitatea, se iau în considerare participarea şi rezultatele obţinute la 

concursurile școlare și la activitățile extrașcolare și de voluntariat. 

Componenţa echipei de selecţie va fi decisă de echipa de proiect prin decizie internă. Se 

vor avea în vedere specificul proiectului și obiectivele ce trebuie atinse prin activităţile și produsele 

finale ale proiectului. 

Procesul de selecţie se va derula conform graficului: 

10 ianuarie 2022: anunț selecție elevi în vederea participării la mobilitate 

17 -21 ianuarie 2022: depunerea dosarelor de candidatură; 

25 – 27 ianuarie 2022: verificarea dosarelor candidaţilor; 

28 ianuarie 2022: anunţarea și programarea candidaţilor selectaţi pentru a participa la 

interviul ce va avea loc în data de 3 februarie 2022 şi va viza autoprezentarea candidatului și 

stabilirea motivaţiei acestuia de a participa la proiect, de a se implica în activităţile de diseminare, 

de a utiliza rezultatele proiectului la orele de curs, precum și în activitatea școlară și extrașcolară 

ulterioară. 

Rezultatele selecţiei vor fi afişate la Panoul Erasmus+, pe site-ul și pe rețelele de socializare 

ale școlii, în data de 7 februarie 2022. 

Nu se admit contestaţii. 

Coordonator proiect, 

Prof. Șincan Mihaela 

 

 Selecţia elevilor se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, 

dizabilităţi, categorie socială). 

 

 

                                                                                  Aprobat Director, 

                                                                                                  Prof. Colțea Anișoara 
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Anexa 1 

Către 

Comisia de selecție a participanților la mobilitățile proiectului 

       Erasmus+ „STEPS TOWARDS THE FUTURE”  

 

 

Subsemnatul(a)(numele şi prenumele cu majuscule)________________________ 

___________________________________, elev(ă) în clasa ___________ la Școala Gimnazială 

Vulcan, județul Brașov,  vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de selecţie din cadrul 

proiectului Erasmus+ „STEPS TOWARDS THE FUTURE”  

 

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 TIC: 

Am calculator personal :   da    nu  

3. Sunt dispus să particip la activităţile, ședintele si workshop-urile organizate de școală în vederea  

realizarii 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  . 

7. Dacă voi renunţa la mobilitate din motive subiective, sunt de acord să suport integral cheltuielile 

efectuate cu participarea mea în cadrul proiectului; 

Da    Nu  

 

Data___________ 

 

 

Semnătura elevului _________________________ 

Semnătura părintelui/tutorelui legal __________________________ 
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Anexa 2 

 

Pre-registration form 

ERASMUS+ AC1- „STEPS TOWARDS THE FUTURE” 

 

PERSONAL DATA 

 

Family/last name:                                                 First name(s): 

 

 

Date of Birth:                                                        Male/Female: 

 

Phone:                                                                  E-mail: 

 

Home Address: 

 

 

What is your knowledge of English? 

 

 

 

 

What do you know about the project? 

 

 

 

 

 

How can you contribute to the project? 

 

 

 

 

 

 

About me (hobbies, etc.) 
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Comments: If you want to make any suggestions/amendments please do so here: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature: 
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Anexa 3 

 

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Erasmus+ 

Titlul proiectului: „STEPS TOWARDS THE FUTURE” 

 

 

 

DECLARAŢIE PRELUCRARE DATE PERSONALE 

 

Subsemnatul/a (nume, prenume) ……….…………………………………………………, 

domiciliat(ă) în localitatea …………….………............................……..…, 

judeţul….…………………, strada ……………………………., posesor al CI seria…..……, 

numărul………………………,eliberată de …………………………………………..., la data de 

………………….., CNP ………………….......…......…..., părinte /tutore al 

elevului/ei……………………………………, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi 

prelucrarea datelor cu caracter personal ale fiului/fiicei mele de către Ministerul Educaţiei, 

conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările  şi completările  

ulterioare, în cadrul Proiectului Erasmus „STEPS TOWARDS THE FUTURE” . De  asemenea, 

îmi exprim acordul cu privire la utilizarea  fotografiilor/ înregistrărilor video/ documentelor  în 

care figurează fiul/fiica mea, care au fost realizate în cadrul proiectului Erasmus+  „STEPS 

TOWARDS THE FUTURE”  în activităţi de diseminare,  produse finale, articole de presă, site-

ul proiectului, albume de proiect, alte activităţi aferente proiectului,etc. 

 

Data: ______________________    Semnătura: ___________________ 

 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agentia Nationala pentru Programe 

Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de 

Implementare a Proiectelor Erasmus+),  în scopul implementării activităţilor specifice proiectului 

„STEPS TOWARDS THE FUTURE”.Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de 

opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, 

trimisă la MENCS -UIPFFS. 
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Anexa 4 

 

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL 

Proiect Erasmus + „STEPS TOWARDS THE FUTURE” 

 

Prin participarea elevilor la mobilitatea pentru elevi din cadrul Proiectului  Erasmus+ se urmăresc: 

-abordări noi și inovatoare pentru creșterea calității și relevanței ofertei educaționale și de formare 

a actorilor implicați; 

-asigurarea de sprijin personalizat, învățare colaborativă, gândire critică, orientare profesională, 

responsabilizare privind impactul schimbarilor climatice și dezvoltarea responsabilității civice; 

- promovarea unei culturi colaborative  internaționale; 

-creșterea participării la învățare la standarde europene. 

Acest parteneriat are o durată de 5- zile și presupune mobilitatea elevilor și cadre didactice între 

instituţiile Școala Gimnazială Vulcan și Vitalis Betreuungsgesellschaft fur Modellprojekte mbH, 

partenere în scopul realizării unor produse finale conform obiectivelor proiectului. La activitatea 

de mobilitate  vor participa  9 elevi și 3 cadre didactice. 

ACORD PARENTAL 

Subsemnatul ________________________________________________ 

1. Sunt părintele/susţinătorul legal al elevului/elevei ___________________________________ 

din clasa ____________. 

2. Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu termenii Programului Erasmus+, AC1 şi cu Codul de 

Conduită privind securitatea şi protecţia elevilor români în timpulcălătoriilor şi al şederilor în 

străinatate. 

3. Sunt de acord ca, prin participarea fiului/fiicei meu/mele la Proiectul ERASMUS+ „STEPS 

TOWARDS THE FUTURE” , unele informaţii personale precum numele, CNP, clasa, şcoala, 

adresa de e-mail să fie folosite în vederea realizării obiectivelor proiectului. 

4. Prin semnarea acestui acord, îmi exprim consimţământul cu privire la participarea fiului/fiicei 

meu/mele la toate activităţile Proiectului ERASMUS+ „STEPS TOWARDS THE FUTURE” 

 

PĂRINTELE/SUSŢINĂTORUL LEGAL 

______________________________________________ 

 

BI/CI seria:...... Numărul..................... Eliberat la data de........................ de către 

................................ 

CNP:............................................................... TEL ...................................................................... 

SEMNĂTURA__________________________  

DATA_______________________________ 
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Anexa 5 

 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 

 

Subsemnatul/a ________________________________________________________, 

elev la Școala Gimnazială Vulcan, județul Brașov, declar pe propria răspundere că: 

 Toate datele din dosarul de candidatură sunt reale şi pot fi demonstrate cu acte originale 

 Sunt de acord cu modalitatea de selecţie a echipei de proiect 

 Sunt de acord cu procedura de selecţie elaborată 

 Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu faptul că procedura de selecţie şi rezultatele acesteia 

nu sunt contestabile 

 Am luat la cunoştinţă că este posibil ca fondurile aferente proiectului să nu acopere toate 

cheltuielile şi, fiecare dintre noi, vom suporta o parte din cheltuieli ca şi contribuţie personală 

 Nu există niciun impediment pentru a face parte din echipă, a participa la activităţile şi 

mobilităţile proiectului în ţară și străinătate  

 Prin acţiunile mele, indiferent dacă voi fi sau nu voi fi selectat(ă) în echipa de proiect şi 

indiferent dacă voi fi sau nu voi fi selectat(ă) să particip la mobilităţile proiectului, nu voi aduce 

prejudicii,  injurii sau defăimări programului  și coordonatorilor proiectului ERASMUS+ „STEPS 

TOWARDS THE FUTURE” 

Voi putea fi solicitat oricând ca fiind disponibil(ă)  să particip la activităţile proiectului şi, dacă 

sunt anunţat(ă) cu cel puţin 7 zile înainte, mă oblig să particip activ la aceste activităţi. 

 

 

 

Data: _____________________   Semnătura: ________________________ 

 


