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APEL 

CONCURS DE SELECŢIE ELEVI 

Proiect de acreditare Erasmus+,  

cod proiect 2022-1-RO01-KA121-SCH-000059314,  

domeniul Educație școlară,  

derulat de Colegiul Economic ,,Octav Onicescu’’ Botoșani   

în perioada 01.06.2022 – 31.08.2023 

 

 

 Proiectul de acreditare presupune participarea a 6 de elevi ai Colegiul Economic 

,,Octav Onicescu’’ Botoșani, însoțiți de 1 cadru didactic, la activități de mobilitate 

corespunzătoare obiectivelor strategice ale proiectului. 

 

Obiectivul 1 - Dezvoltarea abilităților de utilizare a noilor tehnologii și metode inovatoare de 

predare-învățare-evaluare la 30 profesori pentru o perioada de 5 ani 

Obiectivul 2  - Elaborarea și implementarea unor tehnici eficiente de motivare a 500 elevi anual 

pentru reducerea absenteismului și abandonului școlar  

Obiectivul 3 - Formarea competenţelor necesare integrării eficiente a 7 elevi cu CES în fiecare an 

de proiect în grupul clasei și în activitatea școlară 

Pentru primul an de proiect, bugetul maxim aprobat este de 21,400.00  de euro. 

OBSERVAŢIE 

Grupul ţintă, la nivelul şcolii noastre, va fi constituit din 6 elevi însoțiți de 1 cadru didactic, din care 3 

elevi provin din medii dezavantajate, adică ce se confruntă cu dificultăți de natură familială (orfani, 
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familie monoparentală), care prezintă dizabilităţi fizice, beneficiază de bursă socială. De asemenea, în 

vederea asigurării egalității de șansă, la fiecare mobilitate trebuie să se regăsească cel puțin două persoane 

care nu au mai participat la proiecte Erasmus+. 

Selecţia elevilor va fi realizată de către Comisia de selecţie, numită prin Decizie, de către conducerea 

şcolii. 

Școala Locația Perioada Număr 

participanți 

Athénée Royal Jean Rey 

 

COUVIN 

- BELGIA  

MAI 2023 6+2 rezerve 

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:  

• Participantul trebuie să fie elev al Colegiului Economic ,,Octav Onicescu’’ Botoşani, România. 

• Candidaţii trebuie să fie elevi de liceu - clasele IX-XI.  

• Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.  

CONDIŢII DE SELECŢIE: 

•  Motivaţia participării la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului. 

• Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului derulate la nivelul școlii și a 

parteneriatului european. Menționăm că elevii selectați trebuie să manifeste disponibilitate de a se implica 

în cel puțin o activitate/lună derulată în cadrul proiectului. 

•  Participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel european minim A2. 

•  Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. 

CALENDARUL SELECŢIEI: 

Etapa I: Dosar de candidatură. 

Etapa II: Interviu susţinut  în limba engleză (5-10 minute).  
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CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ :  

• Cerere de înscriere, formular tip (ANEXA 1). 

 • Copie xerox după actul de identitate (certificat de naştere/carte de identitate). 

• CV în format Europass, în limba engleză (semnat de candidat pe fiecare pagină), conținând anexe cu 

documente relevante pentru tema proiectului vizat. 

• Scrisoare de intenţie, redactată în limba engleză (maxim o pagină), care prezintă motivaţia elevului de a 

se implica în activități, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru a fi selectat în grupul 

ţintă al proiectului. 

• Acord parental (ANEXA 2). 

• Formular special pentru apartenența la un grup dezavantajat (ANEXA 3).  

 

 NOTĂ: 

•  Dosarele vor fi depuse la secretariatul unităţii şcolare, în ziua de  31 martie 2023, ora 12,00 

• Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şansă şi principiul 

nondiscriminării. 

 • Vor fi selectaţi suplimentar elevi pe lista de rezervă, în vederea completării grupului ţintă în cazul 

neparticipării elevilor selectaţi la activităţile stabilite în proiect. 

ETAPELE SELECȚIEI: 

1. Depunerea dosarelor: 31 martie 2023, ora 12,00 

2. Evaluarea dosarelor: 31 martie 2023 

3. Desfăşurarea interviului: 3 aprilie 2023, în sala E II 1, începând cu ora 13 

4.    Afişarea rezultatelor şi a listei de rezerve: 4  aprilie 2023, până la ora 12. 

5.    Depunerea contestațiilor, exclusiv pentru punctajele obţinute la dosarul de candidatură: 4  aprilie 

2023, la secretariatul școlii, între orele 14-15 

6.    Afișarea rezultatelor finale: 4  aprilie 2023, până la ora 20 
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EVALUAREA CANDIDATURILOR :  

Selecția elevilor se va efectua după verificarea întrunirii tuturor condițiilor de eligibilitate. 

 I.         Evaluarea dosarului de candidatură – 50 puncte  

• Relevanța abilităților/calităților/experienței personale/profesionale înscrise în CV Europass pentru 

activităţile prevăzute în proiect.  

• Motivația participării la activitățile proiectului (rezultată din scrisoarea de intenție –calitatea 

argumentării ideilor, acuratețe, originalitate). 

II. Interviu în limba engleză – 50 puncte  

 Se vor avea în vedere competențele lingvistice evidenţiate de către candidat în realizarea 

autoprezentării şi în susţinerea motivaţiei participării acestuia la activităţile proiectului, urmărindu-se 

coerenţa cu informaţiile cuprinse în  CV-ul Europass şi în scrisoarea de intenție, depuse în dosarul de 

candidatură.  

 

Se impune un punctaj minim de 70 puncte. 

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați coordonatorului de proiect, prof. Sandu 

Liliana Cristina, email: sanducristina2@yahoo.com, telefon 0747011138. 

  Anunţul de selecţie şi informaţiile necesare realizării dosarului de candidatură se găsesc pe site-

ul școlii - https://ceoobt.ro/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sanducristina2@yahoo.com
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ANEXA 1 

 

Stimate domn/Stimată doamnă, 
 

 

 

Subsemnatul/a__________________________________________________ (numele și 

prenumele părintelui), posesor al BI/ CI ___________________________ (seria şi numărul BI/CI a 

părintelui),părinte/tutore/reprezentant legal al elevului________________________________________, 

din clasa________, specializarea___________________________, la Colegiul Economic ,,Octav 

Onicescu” Botoșani, vă rog să aprobaţi înscrierea fiului/fiicei mele la Concursul de selecţie a 

participanţilor în cadrul Proiectului de acreditare Erasmus+, cod proiect 2022-1-RO01-KA121-

SCH-000059314.  

Declar că datele furnizate sunt actuale și corecte și mă angajez ca, în eventualitatea că vor surveni 

modificări ale datelor personale (reînnoire CI, schimbare a numelui, a domiciliului), să anunț echipa de 

management a proiectului și să pun la dispoziția acesteia copii ale documentelor respective. 

Document de identitate elev:  
Certificat de naştere/C.I. 

Serie______/Număr____________  

Domiciliul: ____________________________  

Nr. telefon:___________________________  

E-mail:_______________________  

 

 

                                                                                                                           Părinte/tutore/reprezentant legal                             

Data__________________                                                              

                                                                                                              Semnătura,                                                        
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ANEXA 2 

ACORD PARENTAL 

 

 

 Subsemnatul/a__________________________________________________ (numeleși 

prenumele părintelui), posesor al BI/CI ___________________________ (seria şi numărul 

BI/CI a părintelui), părinte/tutore/reprezentant  legal al elevului__________________________, 

din clasa________, la Colegiul Economic ,,Octav Onicescu’’ Botoșani, declar următoarele:  

a) Îmi exprim acordul ca fiul/fiica mea _______________________________________(numele 

și prenumele elevului) să participe la selecţia organizată în vederea alcătuirii grupului ţintă al 

Proiectului de acreditare Erasmus+, cod proiect 2022-1-RO01-KA121-SCH-000059314. 

b) Am luat la cunoştinţă de condiţiile de desfăşurare a selecţiei şi îmi exprim acordul privind 

prezentarea şi stocarea datelor ce conţin imaginea fiului/ fiicei mele în vederea evaluării realizate 

de comisia de selecţie a participanţilor.  

c) Declar că sunt de acord ca datele mele personale, ale fiului/fiicei mele și materialele rezultate 

în urma activităţilor (fotografii, filmări video, etc.) să fie utilizate în vederea realizării 

obiectivelor proiectului, atât în mediul online, cât şi în presa locală. 

d) Îmi exprim disponibilitatea de a sprijini implicarea copilului meu în pregătirea și desfîșurarea 

activităţilor din proiect organizate de Colegiul Economic ,,Octav Onicescu’’ Botoșani. 

 
                                                                                                                                                                                                                                         

Părinte/tutore/reprezentant legal                             

Data__________________                                                              

                                                                                                              Semnătura,                                                        
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ANEXA 3 

 

 

FORMULAR SPECIAL PENTRU APARTENENȚA LA UN GRUP DEZAVANTAJAT 

 

 

 

 Subsemnatul/a__________________________________________________ (numele și 

prenumele părintelui), posesor al BI/ CI ___________________________ (seria şi numărul 

BI/CI a părintelui), părinte/tutore/reprezentant  legal al elevului__________________________, 

din clasa________,  la Colegiul Economic ,,Octav Onicescu’’ Botoșani, declar că fiul/fiica mea 

se încadrează în cel puțin una dintre situaţiile speciale menționate mai jos:  

- orfani; 

- familie monoparentală(divorț, unul din părinți plecat în străinătate, deces etc); 

- dizabilităţi fizice;  

- beneficiază de bursă socială; 

- alte situații; vă rugăm să specificați. 

  

Nr. crt. 

 

    Situaţia specială (din cele menționate anterior)  

prin care se încadrează într-un grup dezavantajat 
 

Alte menţiuni 

  

 

 

 

                                                                                                                           Părinte/tutore/reprezentant legal                             

Data__________________                                                              

                                                                                                              Semnătura,                                     

                                                      


