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SELECȚIE ELEVI  

Mobilitate în cadrul Proiectului Erasmus+  

GIVING A GLASS OF WATER WITH LOVE TO THE GRANDCHILD 

13FEB- 19 FEB 2023 

 

Criterii de selecție: 

 

• Respectarea termenului de înscriere a candidaților; 
• Este elev la Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița, vârsta 10-14 ani; 

 
 

• Scrisoarea de intenție va cuprinde următoarele aspecte: 
• Implicarea în activitățile Erasmus+; 
• Motivația de participare la activitățile desfășurate în timpul 

mobilității în străinătate și  în activitățile din școală: diseminare după 
mobilitate, respectiv mobilitatea găzduită de școală în martie 2023 ; 

• Media minimă la limba engleza 8, media generală peste 8,50  și media 
la purtare 10; 

• Disponibilitatea de a găzdui elevi din școlile partenere în mobilitatea 
organizată de școala noastră; 
 

Dosar de înscriere: 
 

- Scrisoare de intenție; 
- Recomandare diriginte/ profesor ; 
- Acord pentru înregistrarea și prelucrarea datelor cu caracter 

personal; 
- Acord privind îndeplinirea condițiilor de călătorie în afara țării 

conform reglementărilor pandemice în vigoare la data mobilității. 
 
 

Calendar selecție: 
1. 16.ian.2023- transmiterea Scrisorii de intenție la adresa de email : 

erasmus@scoala1bistrita.ro ; 
2. 17 ian 2023- verificare dosare, afișare candidați eligibili; 
3. 18.ian 2023- depunere contestații; 
4. 19 ian 2023- proba de interviu/ nu se admit contestații; 
5. 20 ian 2023 oct.-afișarea listei cu elevii selectați; 

 

mailto:erasmus@scoala1bistrita.ro


SELECȚIE ELEVI  

Mobilitate în cadrul group mobility of school pupils  

2022-1-KA121-SCH-000067506 

13FEB- 19 FEB 2023 

 

Criterii de selecție: 

 

• Respectarea termenului de înscriere a candidaților; 
• Este elev la Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița, vârsta 10-14 ani; 

 
 

• Scrisoarea de intenție va cuprinde următoarele aspecte: 
• Implicarea în activitățile Erasmus+; 
• Motivația de participare la activitățile desfășurate în timpul 

mobilității în străinătate și  în activitățile din școală: diseminare după 
mobilitate, respectiv mobilitatea găzduită de școală în martie 2023 ; 

• Media minimă la limba engleza 8, media generală peste 8,50  și media 
la purtare 10; 

• Disponibilitatea de a găzdui elevi din școlile partenere în mobilitatea 
organizată de școala noastră; 
 

Dosar de înscriere: 
 

- Scrisoare de intenție; 
- Recomandare diriginte/ profesor ; 
- Acord pentru înregistrarea și prelucrarea datelor cu caracter 

personal; 
- Acord privind îndeplinirea condițiilor de călătorie în afara țării 

conform reglementărilor pandemice în vigoare la data mobilității. 
 
 

Calendar selecție: 
1. 16.ian.2023- transmiterea Scrisorii de intenție la adresa de email : 

erasmus@scoala1bistrita.ro ; 
2. 17 ian 2023- verificare dosare, afișare candidați eligibili; 
3. 18.ian 2023- depunere contestații; 
4. 19 ian 2023- proba de interviu/ nu se admit contestații; 
5. 20 ian 2023 -afișarea listei cu elevii selectați; 

 

 

 

mailto:erasmus@scoala1bistrita.ro


1.Selecția participanților se va realiza respectând principiul egalității de șanse și 

principiul nondiscriminării (paritatea de gen, apartenență la o etnie, categorii 

sociale defavorizate, etc.), astfel 4 locuri sunt destinate elevilor proveniți din 

categorii vulnerabile; 

2.În ordinea punctajului obținut vor fi selectați suplimentar 10 elevi, pe lista de 

rezervă, în vederea completării grupului în cazul imposibilității participării elevilor 

selectați . Aceștia pot opta pentru participarea la urmăroarearele mobilități din 

Polonia aprilie 2023, respectiv Bulgaria mai 2023. 

3.În cazul în care s-a realizat plata cheltuielilor de călătorie, iar elevul renunță la 

mobilitate (indiferent de motiv), conform regulamentului financiar Erasmus+, 

acesta va rambursa integral contravaloarea cheltuielilor efectuate; 

4.Departajarea candidaților în vederea selecției se va realiza în ordinea 

descrescătoare a punctajelor obținute, conform grilei de evaluare stabilite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE ÎNSOȚITOARE  

1.1.1.1. Condiții de eligibilitate 

- A obținut calificativul FOARTE BINE în ultimii 3 ani 

- Minimum 5 ani de activitate didactică până la împlinirea vârstei de pensionare 

 

1.1.1.2. Criterii de selecție: 
 

CRITERIUL INDICATOR DE 

 
EVALUARE 

PUNCTAJ 

Scrisoare de motivație - motivația de participare la proiect 

- justificarea nevoii de formare 

30 punctaj maxim 

Participarea la programe 

de formare în ultimii 5 ani 
- diplome, certificate, adeverințe 

- participarea la simpozioane 

- publicarea de articole 

5 puncte/curs, 

simpozioane, 

articole 

Implicare în concursuri 

activități/ proiecte cu 

elevii în ultimii 5 ani 

- rezultatele elevilor obținute la 
concursuri și olimpiade școlare 
aprobate de ME sau ISJSM 

- - realizarea/ implementarea/ 

coordonarea de programe/proiecte 

pentru elevi 

5 puncte/ diplomă, 

certificat 

5 puncte/ 

programe, proiecte 

Cunoașterea limbii 

engleze 
- documente justificative: certificat, 

adeverință, atestat, foaie matricolă, 
etc. eliberate de instituții acreditate 
și de formare 

30 punctaj maxim 

Cunoștințe de operare IT - documente justificative: certificat, 

adeverință, atestat, foaie matricolă, 
etc. eliberate de instituții acreditate 

și de formare 

10 puncte 

maxim 

Calendar selecție: 
1. 16.ian.2023- transmiterea Scrisorii de intenție la adresa de email : 

erasmus@scoala1bistrita.ro ; 
2. 17 ian 2023- depunere și verificare dosare, afișare candidați eligibili; 
3. 18 ian 2023- depunere contestații; 
4. 20 ian 2023 -afișarea listei cu profesorii selectați; 
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