
 

 

 

 

 

ANUNȚ 
ÎN ATENȚIA ELEVILOR COLEGIULUI NAȚIONAL “GH.ROȘCA CODREANU” 

BÂRLAD 

 

CONCURS DE SELECȚIE 

 
 Ca urmare a obținerii Acreditării Erasmus+ și a aprobării finanțării Proiectului 

Erasmus+, Actiunea Cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, nr.de referință: 2021-1-

RO01-KA121-SCH-000019206, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul 

Erasmus+ 2021-2027, în baza contractului de finanțare încheiat cu ANPCDEFP (01.09.2021 -

30.11.2022), Colegiul Național „Gh.Roșca Codreanu” va organiza un concurs de selecție 

pentru un număr de 15 participanți + 3 rezerve, elevi din clasele a X-a și a XI-a, care vor 

participa la activitățile de mobilitate de grup, la Liceul Bernard Palissy din Agen / Franța, în 

cadrul a două fluxuri : 

 

FLUX I: 03-09.04.2022 (7 elevi) ;                                   FLUX II : 29.05-04.06.2022 (8 elevi) ; 

OBS. Se va organiza un concurs de selecție înaintea fiecărui flux. 

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 

 

Obiectiv specific (O.S.1): Îmbunătățirea competențelor metodice, digitale și de comunicare 

în limbi străine pentru cel puțin 10 profesori anual, în perioada 2022-2027, în vederea 

promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și ale unei 

școli incluzive 

Obiectiv specific 2 (O.S.2): Îmbunătățirea competențelor cheie europene ( în științe, sociale, 

digitale, de comunicare în limbi străine, de sensibilizare și exprimare culturală ) pentru cel 

puțin 15 elevi (16-18 ani) anual, în perioada 2022-2027 

 

CRITERII DE SELECȚIE ELEVI: 

 - Să fie elev în clasele a X-a sau a XI-a; 

 - Să aibă abilități de comunicare, relaționare, inițiativă organizatorică – rezultate din 

evaluarea recomandării eliberate de profesorul diriginte; 

 - Să aibă acordul scris al părinților sau tutorilor legali pentru deplasarea în străinătate în 

perioada stabilită; 

 - Media 10 la purtare în anul școlar 2020-2021 ; 

 - Să cunoască limba de comunicare din cadrul proiectului – limba franceză (cel puțin nivelul 

A2) - criteriu dovedit prin Diploma DELF de recunoaștere internațională a nivelului lingvistic 
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cf. CECRL sau prin susținerea unui test de limbă vizând cele 4 competențe lingvistice 

(înțelegerea orală, exprimarea orală, înțelegerea unui text scris și exprimarea în scris); 

*În cadrul selecției, se acordă 2 locuri (din cele 15) pentru elevii cu oportunități reduse. 

**Elevii vor fi vaccinați împotriva virusului Sars-Cov-2 – criteriu dovedit prin certificatul digital 

european Covid (obligatoriu, deocamdată, pentru primul flux de elevi, cf. condițiilor actuale de context 

pandemic). Acest criteriu este supus modificării, în funcție de contextul pandemic și de condițiile de 

călătorie. 

 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ: 

 Pentru a participa la procedura de selecție a grupului țintă a acestui proiect, elevii vor 

întocmi și depune la adresa de email : mobilitati.erasmus.cngrc@gmail.com un dosar 

electronic cu următoarele  documente scanate: 

- Scrisoarea de intenție (maxim o pagină) ;  

a. Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – Anexa 1.a – 1 exemplar original; 

b. Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind școlarizarea în unitatea de învățământ – 

Anexa 2.a definită în Metodologia de implementare a proiectului – 1 exemplar original; 

c. Recomandarea dirigintelui – Anexa 3.a; 

d. Diplomă DELF privind nivelul lingvistic (copie) ; (un atu) 

e.Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind încadrarea în situațiile de  „oportunități 

reduse” definite în Metodologia de implementare a proiectului – Anexa 4.a. - 1 exemplar original; 

e.Declarație pe proprie răspundere părinte /tutore cu privire la situația de „oportunități 

reduse”  în care se încadrează candidatul, definită în Metodologia de implementare a proiectului 

– Anexa 4.b. - 1 exemplar original; 

f. Declarația de disponibilitate și angajament – Anexa 5.a - 1 exemplar original; 

g. Acordul părinților/tutorelui pentru participarea elevului/elevei la activitățile proiectului – 

Anexa 6 - 1 exemplar original; 

h. Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – reprezentant legal 

persoane fizice minore – Anexa 7 - 1 exemplar original; 

i. Consimtământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore – 

Anexa 8 - 1 exemplar original. 

Depunerea dosarelor electronice se va face la adresa de email: 

mobilitati.erasmus.cngrc@gmail.com în perioada 21-28 februarie 2022. Dosarul va fi arhivat și 

va fi denumit Nume_Prenume_Flux 1_elevi  

Important! Anexele necesare la dosar se găsesc la link-ul:  

https://drive.google.com/drive/folders/1zPTWkxRjr7OPxkiCkwqS1lUfawhAiyXm?usp=shar

ing 

 

 

CRITERII DE EVALUARE ELEVI: 

1. Evaluarea dosarului pe baza unei Fișe de evaluare_Anexa 9d (pt. Comisie); 

2. *Probă scrisă pentru evaluarea competențelor de înțelegere și exprimare scrisă; 
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3. *Interviu pentru evaluarea competențelor de înțelegere și exprimare orală; (minim nivel A2) 

*Proba scrisă și interviul în limba franceză se vor organiza doar dacă elevul/eleva nu deține Diploma 

DELF.  

 

 

PUNCTAJ CRITERII CF. GRILEI DE EVALUARE: 

1. Motivația participării la mobilitatea de grup a elevilor ( a se vedea Scrisoarea de intenție ) – 

maxim 10p ; 

2. Diploma internațională DELF privind competențele de comunicare în limba franceză sau 

probă scrisă și orală (în lipsa diplomei) – maxim 10p : 

(9p - diploma Delf A2 ; 10p- diploma Delf B1) 

3. Recomandarea dirigintelui – maxim 10p; 

4. Media la purtare 10 – maxim 10p; 

5. Participare la olimpiade, concursuri școlare și activități extrașcolare: maxim 10 p; 

 (7p – nivel local; 8p – nivel județean; 9p – nivel regional; 10p –nivel național) 

6. Apartenența la categoria elevi cu oportunități reduse – maxim 10p; 

 

Notă. Punctajul minim pentru a putea participa la mobilitatea de grup a elevilor în cadrul 

proiectului Erasmus este 45 de puncte din 60 puncte. 

 

CALENDAR SELECȚIE: 

21 februarie 2022 - anunțarea și afișarea criteriilor de selecție 

21-28 februarie 202 - trimiterea și înregistrarea dosarelor în format electronic la adresa 

mobilitati.erasmus.cngrc@gmail.com  

01 - 04 martie 2022 – evaluarea dosarelor; 

02 martie 2022 – proba scrisă limba franceză (înțelegere și exprimare) 

03 martie 2022 - proba orală limba franceză (înțelegere și exprimare) 

07 martie 2022 (10.00) - afișarea rezultatelor 

07 martie 2022 ( 12.30 – 15.00) – depunerea contestațiilor 

08 martie 2022 - afișarea rezultatelor finale 

*Departajarea candidaților se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, 

conform grilei de evaluare stabilite. 

 

 

Coordonator de proiect, 

Corina Macovei 
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