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ANUNȚ 

CONCURS DE SELECŢIE A PARTICIPANŢILOR 

 

ÎN ATENTIA ELEVILOR CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 14 ȘI 19 ANI  

 

COLEGIUL NAȚIONAL ”AVRAM IANCU” ȘTEI organizează, CONCURS DE SELECŢIE 

a PARTICIPANŢILOR în mobilitatea de predare/ formare/ învăţare în cadrul proiectului 

”Flipped Classroom strategy to fight against school absenteeism improving students 

motivation and performance” 2019-1-ES01-KA229-063792-3, implementat de către Colegiul 

Național ”Avram Iancu”, Ștei în cadrul PROGRAMULUI ERASMUS+, Proiecte de schimb 

interşcolar.  

Perioada de implementare a proiectului: 2019-2022 

Locuri disponibile: 3/mobilitate (6 în total) 

Perioada mobilităţii: 21-25 februarie 2022 în Spania ; 30 mai - 3 iunie 2022 în Bulgaria 

 

Calendarul concursului de selecție: 

09-21.12.2021 

Ora 16.30 

Depunerea dosarelor de candidatură 

 

22.12..2021 

Ora  

Evaluarea dosarelor de candidatură 

Afişarea rezultatelor 

23.12.2019 

Ora 09.00-11.00 

Ora 11.00-13.00 

Primirea contestaţiilor  

Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor 

finale 

Detalii despre concurs 

a) Criterii de eligibilitate folosite la înscriere 

Dosarul de selecție va fi înregistrat de către secretara școlii doar dacă candidatul întrunește 

condițiile de eligibilitate: 

1. Să fie elev cu vârsta cuprinsă între 14 și până în 19 ani; 

2. Nu au beneficiat de o altă mobilitate în cadrul acestui proiect; 

3. Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit; 

4. Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor; 

5. Media la purtare 10; 

6. Calităţi morale şi de comportament – evaluarea recomandării eliberată de prof. diriginte; 

7. Starea de sănătate – adeverinţă medicală de la medicul de familie. 

http://ctmbacescu.ro/concurs-de-selectie-a-participantilor-mobilitatea-cooperare-europeana-pentru-imbunatatirea-competentelor-profesionale-tehnice-la-elevi-in-proiectarea-asistata-de-calculator-2d3d-cad/
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b) Conţinutul dosarului de selecție: 

 

Candidaţii vor depune la Secretariatul școlii un dosar care cuprinde: 

1 Cerere de înscriere la concurs tip adresată Comisiei de selecție (Anexa 1) - semnată și 

datată de participant 

2. Acordul parental preliminar de deplasare, cu semnăturile părinților (Anexa 2) 

3. Copie după certificatul de naștere sau CI/BI 

4. Recomandare dată de dirigintele elevului - aceasta trebuie să cuprindă:  

- media anuală la purtare, media anuală la TIC și media anuală la lb. engleză în anul 

școlar 2020-2021) 
- motive ce îl recomandă pentru participarea la mobilitate 
5. Adeverinţa medicală cu menţiunea apt pentru deplasare în străinătate 

6. Angajament scris - acord privind utilizarea datelor personale (Anexa 3 ) 

7. Declaraţie privind excluderea finanţării multiple (Anexa 4) 

 

Anexele 1,  2, 3 și 4 se ridică de la secretariatul școlii. 

 

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

mai sus, într-un dosar.  

Concursul de selecţie se va organiza asigurând respectarea principiilor de transparenţă 

şi accesibilitate a tuturor părţilor, membrii comisiei fiind stabiliţi astfel încât se va evita 

conflictul de interese prin care participanţii ar putea fi selectaţi având în vedere şi alte criterii 

decât cele prevăzute (grade de rudenie, influenţe politice, statut social, religie, influenţă 

emoţională etc.) 

 

c) Modalitatea de selecţie 
 

Concursul de selecție constă în evaluarea dosarelor de selecție depuse la Secretariatul școlii. 

Punctaje aferente: 

 

1) Media generală pe anul şcolar 2020-2021 așa cum reiese din Recomandare. 

Media 10 – 40 p 

Media între 9,00 – 9.99  - 30 p 

Media 8,00 - 8,99  - 20 p 

Media 7-7.99 - 10 p 
 

2) Media la TIC în anul școlar 2020-2021 așa cum reiese din Recomandare. 

Media 10 - 40 p 

Media între 9.00 - 9.99  - 30 p 

Media între 8.00 - 8.99  - 20 p 

Media între 7.00 – 7.99  - 10 p 

Media sub 7.00 – 5 p 

 

3) Media la disciplina Limba engleză  în anul şcolar 2020-2021 așa cum reiese din 

Recomandare. 
Media 10 -  40 p 

Media între 9.00 - 9.99.  - 30 p 

Media între 8.00 - 8.99  - 20 p 

Media între 7.00 – 7.99 - 10 p 

Media sub 7.00  -  5 p 
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Data afişării pe site-ul unităţii şcolare:  09.12.2019. 

www.cnavramiancu.ro 

Comisia de evaluare a dosarelor: 

Responsabil selecție: prof. Frai Cornelia 

Membri: Rusu Inga, Niculae Alina 
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Anexa 1 

Către 

 Comisia de selecție a participanților la mobilitățile proiectului ”Flipped Classroom strategy 

to fight against school absenteeism improving students motivation and performance”  

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

 

 

 Subsemnatul/a ………………………………………………………, elev în clasa a 

........-a la CN ”Avram Iancu” Ștei,  domiciliat/ă în localitatea ……………….., judeţ 

…..….…., strada ………………………., nr. ………, bl. ………., sc. ….,et. …,  ap. …. 

telefon ……………………., adresă    e-mail ……………….……………………..., doresc să 

particip la concursul de selecție a participanților la activitatea de predare/ formare/ învăţare, 

din cadrul proiectului ”Flipped Classroom strategy to fight against school absenteeism 

improving students motivation and performance” 2019-1-ES01-KA229-063792-3, parte a 

programului Erasmus+ în perioada: ______________________________.  

 

Precizez că am luat notă de prevederile procedurii de selecţie din proiectul menţionat 

mai sus şi sunt de acord cu acestea. 

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

- acordul preliminar de deplasare, cu semnăturile părinților 

- copie certificat de naștere sau CI/BI 

- recomandarea din partea dirigintelui clasei, domnul/doamna 

___________________________  

- adeverinţa medicală 

- angajament scris - acord privind utilizarea datelor personale 

- declaraţie privind excluderea finanţării multiple 

 

Prenume şi nume:        Data: 

 

Semnătură: 
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Anexa 2 

Către 

 Comisia de selecție a participanților la mobilitățile proiectului 

 

 

 

ACORD PARENTAL 

 

 

 

 Subsemnații: …………………………………………………………………, 

identificat prin C.I. seria......, număr............., părinte/tutore al 

elevului..............................................................., din cadrul (unitate de 

învăţământ)......................................................, clasa.........., domiciliat în 

localitatea...................................., strada.…………………………………, nr.…… bl.…… 

sc…… et.……, ap…... jud.…………………… telefon:....……………………, 

 

 

și   

 

…………………………………………………………………, identificat prin C.I. seria......, 

număr............., părinte/tutore al elevului..............................................................., din cadrul 

(unitate de învăţământ)......................................................, clasa.........., domiciliat în 

localitatea...................................., strada.…………………………………, nr.…… bl.…… 

sc…… et.……, ap…... jud.…………………… telefon:....……………………, 

 

suntem de acord ca fiul / fiica noastră …………………….………………….. să participe la 

concursul de selecție, la activitatea de învăţare, predare, formare din cadrul Programului 

Erasmus Plus care se desfășoară în _______________________________________, în 

perioada ________________________ şi la activităţile din cadrul proiectului ”Flipped 

Classroom strategy to fight against school absenteeism improving students motivation and 

performance” 2019-1-ES01-KA229-063792-3. 

 

 

 

 

 

Data:        Numele, prenumele și semnătura: 

            

            

             Numele, prenumele și semnătura: 
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Anexa 3 

 

ANGAJAMENT SCRIS  

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 

  

Subsemnatul/a……………….....…………..……, părintele 

elevului……………………………………, având CNP…………...…………………, 

domiciliat/ă în……..…………. str. ..................……….…........……nr.....….…ap.…….tel. 

fix…….......….…………………….  

tel. mobil…….................……. e-mail……...…. ................…....….. ca beneficiar/ă al/a 

proiectului ”Flipped Classroom strategy to fight against school absenteeism improving 

students motivation and performance” 2019-1-ES01-KA229-063792-3, finanţat prin Fondul 

European, am fost informat/ă privind obligativitatea de a furniza datele mele personale cu 

respectarea dispoziţiilor legale. Declar că sunt de acord ca datele personale ale fiului/fiicei 

mele să fie utilizate în scopul proiectului susmenţionat. 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. 

 

 

Data:        Semnătura: 
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Anexa 4 

 

DECLARAŢIE PRIVIND EXCLUDEREA FINANŢĂRII MULTIPLE 

 

Subsemnatul/a………………………………………………......…………..….……, 

CNP…………...…………………………domiciliat/ă în……..……………………. str. 

.....................……..…........………. nr.....….… bl………..ap.….….sector…….. tel. 

mobil……...........................................……. e-mail……...…. ................…....… că fiul/fiica 

mea, ca beneficiar/ă al/a proiectului ”Flipped Classroom strategy to fight against school 

absenteeism improving students motivation and performance” 2019-1-ES01-KA229-063792-

3,  finanţat de Uniunea Europeană, cunoscând dispoziţiile articolului 292 Cod Penal cu privire 

la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că nu a beneficiat şi nu beneficiază de alte 

surse de finanţare din programe europene sau de la bugetul de stat pentru acoperirea 

cheltuielilor legate de cursuri de utilizare a calculatorului. 

 

 

          Data:         Semnătura: 

 


