
                  

 

ANUNȚ 

În urma aprobării proiectul de parteneriat strategic şcolar (KA201) - 
” Our Precious Plants” , având numărul de referință 2019-1-DE03-

KA229-059917_2, finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul 
Erasmus+ și care se derulează în perioada 01.09.2019 – 31.08.2021,  

Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu” organizează concurs de 
selecție a 20 elevi pentru constituirea echipei de implementare a 

proiectului. 
 

 

CRITERII DE SELECȚIE A ELEVILOR  CARE VOR FACE 

PARTE DIN ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI  SUNT: 

 
I. CRITERII GENERALE 

 

1 Elevii înscriși care participă la selecție trebuie să fie elevi la Liceul 

Tehnologic ”Marcel Guguianu”, Zorleni, în clasele IX-XII și să aibă vârste 
cuprinse între 14-19 ani; 

2 Cunoaşterea, cel puţin la nivel mediu, a limbi engleze  
3 Comportamentul la activităţile extracurriculare şi la clasă faţă de colegi şi 

profesori/ media 10 la purtare;  
4 Capacitatea de a lucra în afara orelor de curs;  
5 Cunoştinţe de IT pentru a putea contribui la realizarea produselor finale;  
6 Repartizarea în clasele cu profil Resurse naturale și protecția mediului  

7 Recomandarea dirigintelui. 

 

 

CRITERII SPECIFICE: 
1 Să întocmească complet şi corect dosarul de candidatură. 

2 Să aibă capacitate de lucru în echipă și abilitatea de a face față în 

cazul unor situații neprevăzute. 

 

 



                  

 
DERULAREA CONCURSULUI DE SELECȚIE 
 
Concursul se va desfășura conform Calendarului de selecție, prevăzut în 
Anexa 1 

1. Depunerea dosarelor de candidatură la Echipa de management - 
în perioada 1 -7 octombrie 2019 (Coordonator prof. Iftemie Tamara; 
Director prof. Gindu Liviu); 

2. Evaluarea dosarelor candidaților - 8 octombrie 2019; 
3. Interviu în limba engleză 15 octombrie 2019; 
4. Afișarea rezultatelor –16 octombrie 2019. 
 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ VA CONȚINE: 

1. Cererea de înscriere (Formular tip) 

2. Copie Xerox după certificatul de naștere și cartea de identitate; 

3. CV Europass datat și semnat de candidat din care să reiasă în 

mod clar nivelul de cunoaștere al limbii engleze și competențele de lucru 

pe calculator;  

4. Scrisoare de intenție/ motivație; 

5. Agajament pentru disponibilitate față de activitățile proiectului; 

6. Acord/ Declarație părinte pentru participarea la selecție; 

7. Recomandare diriginte (se va specifica media la purtare din anii 

anteriori);  

8. Fișa de evaluare a candidatului 

 

 
Elevii care doresc să participe la activitățile din cadrul proiectului ” Our Precious 

Plants”, având numărul de referință 2019-1-DE03-KA229-059917_2, finanţat de Uniunea 

Europeană, prin Programul Erasmus+, vor fi supuși la 2 probe obligatorii: dosarul și 

proba de interviu în limba engleză; 

 
 

 

 

 

 

 



                  

 

 

 

ANEXA 1. CALENDARUL CONCURSULUI DE SELECȚIEI 

 

ETAPELE DE SELECŢIE 

ETAPA TERMEN 

DEPUNEREA DOSARELOR DE 

CANDIDATURĂ 
1 – 7 OCTOMBRIE 2019 

EVALUAREA DOSARELOR 

CANDIDAȚILOR 
8 OCTOMBRIE 2019 

INTERVIU ÎN LIMBA ENGLEZĂ  15 OCTOMBRIE 2019 

AFIŞAREA REZULTATELOR 16 OCTOMBRIE 2019 

DEPUNEREA 

CONTESTAȚIILOR SI 

SOLUȚIONAREA ACESTORA 

17 OCTOMBRIE 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

 
FIȘA DE EVALUARE 

PROIECTUL” Our Precious Plants „ 
cu numărul de referință 2019-1-DE03-KA229-059917_2, realizat cu sprijinul 

financiar al Comisiei Europene în cadrul Erasmus+ 
 

Numele și prenumele ................................................................... 

 

Nr. 
crt. 

Criterii de selecţie Indicatori de evaluare Punctaj 
comisie 

Obser 
vaţii 

1. Evaluarea 

dosarului de 

candidatură  

 

 

 

 

 

TOTAL 40 

puncte 

Relevanta abilităţilor/ calităţilor/ experienţei personale/ 

profesionale înscrise în Curriculum Vitae (format 

european) pentru activităţile prevăzute în proiect. CV-ul 

trebuie semnat de către candidat. 

(10 puncte) 

  

Motivaţia participării la activitătile proiectului (rezultată 

din scrisoarea de motivaţie - originalitate, acurateţe, 

calitatea argumentării ideilor). 

(10 puncte) 

  

Caracterizarea de către profesorul diriginte - cu 

menţionarea calităţilor elevului de adaptabilitate, 

socializare, lucru în echipă, creativitate, toleranţă, 

seriozitate, credibilitate, rezistenţă la stress, situaţia la 

învătătură şi abilităţi de lucru IT. (10 puncte) 

  

Considerente legate de cerinţele Şcolii coordonatoare - 

elevi majori – impus de  modalităţie de cazare (10 puncte) 

  

2. Proba de limba 

engleză 20 

puncte 

Competenţe lingvistice - limba engleză (rezultată din 

interviu - fluenţă, acurateţe, spontaneitate, stăpânire de 

sine) - se cere cel puţin un nivel B1 de competenţă 

lingvistică 

  

3. Interviul de auto- 

prezentarea a 

candidatului 40 

puncte 

Fiecare candidat va fi evaluat şi se va acorda un punctaj de 

la 1 la 40 în urma susţinerii interviului care va dura între 5 

şi 15 minute. 

  

TOTAL 100 PUNCTE 
  

 

 

 



                  
 

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROIECTUL 

de parteneriat strategic şcolar (KA201) - ” Our Precious Plants” , având numărul de referință 2019-

1-DE03-KA229-059917_2, finanțat în cadrul proiectului Erasmus+ 

                            

 

Domnule Director, 

 

 

Subsemnatul/a ............................................................................... având 

domiciliul în localitatea ..................., str. ..........................................., nr ....., 

județul .............., posesor al C.I./B.I.  seria ........... nr. ............., eliberat 

de........................... la data de .......................... CNP  ......................................, 

adresă e-mail ........................................, tel. ................................., elev la 

...........................................................................................  prin prezenta, solicit 

înscrierea în cadrul proiectului de parteneriat strategic şcolar (KA201) -   ”Our 

Precious Plants”, având numărul de referință 2019-1-DE03-KA229-059917_2,  

realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Erasmus+, în  

perioada 01.09.2019 – 31.08.2021 

 

 

       Data: 

                                                                                                                             

Semnătura: 

 


