
 
 

2019-1-FR01-KA229-063116_2 

 

APEL SELECŢIE PENTRU  

Activitatea de învăţare din Franța, aprilie 2020, din cadrul 

PROIECTULUI ERASMUS+, KA229 „CHEZ MOI, CHEZ TOI” 

 

 

 

Apel selecție candidaturi individuale 
 

Scopul: 

Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a participanților aparţinând 

grupului ţintă (cadre didactice și elevi) la mobilitatea din cadrul proiectului ERASMUS+ 

KA229 „CHEZ MOI, CHEZ TOI” Nr. de referință 2019-1-FR01-KA229-063116_2. 

. 

 

Această procedură se aplică elevilor de la Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Orașul 

Sinaia, prin Şcoala Gimnazială “Principesa Maria” și Şcoala Gimnazială “George Enescu 

(structuri ale Colegiului) care doresc să participe la mobilitatea găzduită de unitatea de 

învăţământ Collège Les Gâtines – René Cassin din oraşul Savigny sur Orge, Franța 

(școală coordonatoare) ce va avea loc în luna aprilie a anului 2020, în urma înscrierii 

voluntare în procesul de selecție. 

 

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

în vederea participării  la activitatea de predare/învăţare/formare din cadrul Proiectului 

de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul 

școlar, proiecte doar între școli, KA229 ERASMUS+ intitulat „Chez moi, chez toi”, 

având ca parteneri următoarele școli: 

- Collège Les Gâtines – René Cassin din oraşul Savigny sur Orge, Franța - școală 

coordonatoare.  

 

Grupul ţintă va fi format din 16 elevi de la Școala Gimnazială “Principesa Maria” 

și Școala Gimnazială “George Enescu”, structuri ale Colegiului „Mihail Cantacuzino”, 

Orașul Sinaia cu vârsta peste 11-15 ani (clasele a VI-a – a VIII-a), care vor participa la o 

activitate transnaţională de învăţare pentru elevi şi cadre didactice în unitatea de 

învăţământ Collège Les Gâtines – René Cassin din oraşul Savigny sur Orge, Franța ce va 

avea loc în luna martie a anului 2020; elevii selectaţi vor fi însoţiţi de 2 cadre didactice. 
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Proiectul urmărește realizarea obiectivelor specifice ale Programului Erasmus+ 

prin promovarea calităţii în educaţie şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba 

franceză, a competentelor de utilizare a instrumentelor IT, îmbunătăţirea nivelului de 

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

proiect. De asemenea, elevii vor învăţa 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: Dobândirea și consolidarea elementelor fundamentale ale 

Cadrului European de Referință în ceea ce priveste conostințele de limbi străine, a 

competențelor culturale definite în anul 2005 de Uniunea Europeană, în special pentru 

domeniile următoare: 

- Gândirea și comunicarea într-o limbă străină  

- Metode și instrumente de învățare (digitale, proiecte individuale și colective) 

- Formarea cetățeanului european (viața în societate, acțuni colective de 

cătățenie, formare morală și civică) 

- Reprezentarea lumii și a activității umane (înțelegerea societăților în timp și 

spatțu, interpretarea creațiilor culturale, cunoașterea mediului social 

contemporan. 

 

Aceste obiective vor fi realizate cu ajutorul diferitelor modalități privind schimbul 

interșcolar și încurajarea comunicării în limbile franceză și engleză. 

În urma realizării proiectului, elevii vor dobândi competențe privind: 

- Sensilbilizarea elevilor față de valorile civice din țările Uniunii Europene; 

- Dezvoltarea competențelor de cunoaștere a limbilor străine; 

- Familiarizarea participanților la proiect cu privire la patrimoniul cultural al 

Europei și dezvoltarea interesului acestora pentru alte culturi și țări din Uniunea 

Europeană, precum și prezentarea propriei țări partenerilor de proiect.  

 

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; 

4. Formular de preînregistrare (Anexa 2); 

5. Declaraţie prelucrare date personale (Anexa 3) 

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

7. Declaraţie de conformitate (Anexa 5). 
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Dosarul de candidatură se depune la coordonatorul de proiect până pe data de 17 

octombrie 2019.  

 

Criteriile de selecție a candidaților la proiect vor ține cont de : 

 

- Premii la olimpiade și concursuri școlare internaționale, naționale, interjudețene 

și județene; 

- Rezultatele la învățătură și disciplină din anul școlar 2018-2019. 

 

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 în cadrul 

proiectelorîn cursul anului şcolar precedent. 

Componenţa echipei de selecţie va fi decisă de echipa de proiect prin decizie 

internă. Se vor avea în vedere specificul proiectul și obiectivele ce trebuie atinse prin 

activităţile și produsele finale ale proiectului. 

Procesul de selecţie se va derula conform graficului: 

7 octombrie 2019– 17 octombrie 2019: depunerea dosarelor de candidatură; 

18 octombrie 2019: verificarea dosarelor candidaţilor şi programarea candidaţilor 

selectaţi pentru a participa la proiect. 

 

Rezultatele selecţiei vor fi afişate la Panoul Erasmus+  şi pe site-ul şcolii pe 21 

octombrie 2019. 

Nu se admit contestaţii. 

Coordonator proiect, 

Prof. Rădulescu Rodica 

 

* Toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii şi pot fi găsite la 

coordonatorul proiectului. 

**Nerespectarea a cel puţin uneia dintre aceste menţiuni atrage declararea  

ineligibilităţii unei candidaturi și imposibilitatea de a mai participa la procesul de 

selecţie. 

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

religie, dizabilităţi, categorie socială). 
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Aprobat Director, 

Arieșan Aurora 

Anexa 1 

Către, 

Comisia de selecție a participanților la mobilitatea proiectului 

“Chez moi, chez toi” 

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

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

„______________________________________________________”, structură a Colegiului „Mihail 

Cantacuzino”, Orașul Sinaia, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de selecţie din cadrul 

PARTENERIATULUI STRATEGIC ERASMUS+ KA229 cu titlul “Chez moi, chez toi”, desfățurat în 

anul școlar 2019-2020. 

Date personale: 
CNP ___________________________________ 

Domiciliu ___________________________________________________________________________ 

Telefon elev___________________________ 

Telefon părinți __________________________________________________________ 

E-mail _____________________________________________ 
1. Nivelul de utilizare a limbii franceze: 

- 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, sedintele si workshop-urile organizate de școală în vederea  

realizarii activităţilor și obiectivelor proiectului. 

4. Voi participa la activităţile de diseminare a rezultatelor. 

5. Am cont pe următoarele rețele de socializare: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
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. 

 

Data___________ 

Semnătura elevului _________________________ 

 

Semnătura părintelui/tutorelui legal __________________________ 
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Către Comisia de selecție a participanților la mobilitățile proiectului  “Chez moi, chez toi” 
Anexa 2 

Formular de pre-înscriere 

ERASMUS+ KA229- „Chez moi, chez toi” 
 

 

DATELE PERSONALE 

 

Numele:                                                               Prenumele: 

 

 

Data nașterii:                                                        Masculin/Feminin: 

 

Telefonone:                                                           E-mail: 

 

Adresa: 

 

 

Ce știi despre Proiectul „Chez moi, chez toi”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Care sunt așteptările tale în urma participării la proiect? 
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Care va fi contribuția ta în cadrul proiectului? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despre mine (pasiuni etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarii: Sugestii și recomandări pentru buna desfășurare a proiectului „Chez moi, chez toi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura: 
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Anexa 3 

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

Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2019-2020 

Titlul proiectului: “Chez moi, chez toi” 

 

 

 

DECLARAŢIE PRELUCRARE DATE PERSONALE 
 

 

 

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

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

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

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

………………………………, CNP ………………….......…......…..........................., îmi exprim acordul 

cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal 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 

Parteneriatului strategic Erasmus+ “Chez moi, chez toi”, implementat de Colegiul „Mihail 

Cantacuzino”, Orașul Sinaia în calitate de școală parteneră în proiect, țara coordonatoare în 

proiect fiind Franța, în anul școlar 2019-2020 . De  asemenea, îmi exprim acordul cu privire la 

posibilitatea utilizării tuturor fotografiilor/secvențelor video-audio în care figurez eu şi/sau membrii 

minori ai familiei, fotografii/secvențe viseo-audio care vor fi realizate în cadrul parteneriatului strategic 

“Chez moi, chez toi”, în activităţi de realizare, diseminare, produse finale, articole de presă, site-ul 

proiectului, albume de proiect, și alte activităţi aferente parteneriatului. 

 

Data: ______________________    Semnătura: ____________________ 

 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenţia Natională pentru Programe Comunitare 

în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de Implementare a 

Proiectelor Erasmus+),  în scopul implementării activităţilor specifice proiectului “Chez moi, chez toi”. 

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 MEN -UIPFFS. 
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Anexa 4 

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL 

Parteneriate strategice Erasmus + 

 
Prin parteneriatele strategice Erasmus+ se urmărește: 

 dezvoltarea de abordări noi și inovatoare pentru creșterea calității și relevanței ofertei educaționale, de 

formare a actorilor implicați; 

 asigurarea de sprijin personalizat, învățare colaborativă, gândire critică, resurse educaționale  

deschise, mobilitate virtuală sau alte metode inovatoare de învățare; 

 promovarea unei culturi colaborative inter-sectoriale și internaționale; 

 dezvoltarea capacității organizaționale; 

 promovarea egalității și includerii în educație pentru a preveni abandonul școlar și pentru a stimula 

participarea în comunitate a grupurilor dezavantajate; 

creșterea participării la învățare la standarde europene. 

Acest parteneriat are o durată de 1 an și presupune mobilitate de elevi și cadre didactice între instituţiile 

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

mobilitate  vor participa 16 elevi și 2 cadre didactice. 

 

ACORD PARENTAL 

Subsemnatul/a _______________________________________________________________________ 

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

din clasa ____________, de la Școala Gimnazială 

_____________________________________________________, structură la Colegiul „Mihail 

Cantacuzino”, Orașul Sinaia. 

2. Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu termenii Programului Erasmus+ - Acţiunea cheie 229 

Parteneriate strategice şi cu Codul de Conduită privind securitatea şi protecţia elevilor români în timpul 

călătoriilor şi al şederilor în străinatate. 

3. Sunt de acord ca, prin participarea fiului/fiicei meu/mele la Parteneriatul strategic ERASMUS+ - 

“Chez moi, chez toi” 2019-2020, 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 Parteneriatului strategic ERASMUS+ “Chez moi, chez toi” 2019-2020. 

 

 

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/ă la Școala Gimnazială “__________________________________________________________” , 

structură la Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia şi subsemnatul 

___________________________________________________________________________________, 

părintele/reprezentant legal al sus-numitului elev, 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 elaborate; 

 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. 

 Am luat la cunoştinţă faptul că va trebui sa contribui cu 20% din suma totală destinată participării 

mele sub forma de împrumut, sumă ce îmi va fi restituită după primirea decontului de către echipa de 

proiect; 

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

proiectului în ţară și străinătate; 

 Sunt de acord ca materialele foto şi video-audio rezultate în urma participării mele la proiect să fie 

utilizate în scopul diseminării rezultatelor; 

 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+ “Chez moi, chez toi”.  

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

particip activ la aceste activităţi. 

Data: _____________________  Semnătură elev: ________________________ 

Semnătură reprezentant legal: _______________________  


