
                                                             
 

Anunţ  selecţie a grupului ţintă 

pentru proiectul de parteneriat strategic  

”On the ARK at 5 minutes to 12-Facing environmental challenges-heading 

for a sustainable future” 

Nr. de referinţă 2019-1-DE03-KA229-059563_4 

 
       În urma aprobării finanţării proiectului cu titlul “On the ARK at 5 minutes to 12”, cu 

numărul de referinţă 2019-1-DE03-KA229-059563_4 în cadrul Programului ERASMUS+, 

proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației şcolare - proiecte de schimb interşcolar 

KA229, în baza contractului de finanţare încheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P.,  Liceul BORȘA 

trebuie să realizeze  6 activităţi transnaţionale de predare/ formare/ învăţare, după cum 

urmează: 

C2- Norvegia Martie 2020 - COMPOSTUL ( 5 elevi + 2 profesori) 

C3- Germania Mai 2020 - DEOSEBIREA  DINTRE INSECTE (5 elevi + 2 profesori) 

C4- Letonia Septembrie 2020 - RECICLAREA (5 elevi + 2 profesori) 

C5- Italia Martie 2021- POLUAREA MEDITERANEI (5 elevi + 2 profesori) 

C6- Polonia Aprilie 2021- RISIPA ALIMENTARĂ - REFOLOSIREA ALIMENTELOR 

                                                                                           (5 elevi + 2 profesori) 

C7- Germania Iunie 2021- SĂPTĂMÂNĂ  DEDICATĂ  SUSTENABILITĂȚII 

                                                                                                       (4 elevi + 2 profesori) 

 

          Grupul ţintă va fi format din 25 elevi  cu vârste cuprinse între 13-15 ani (cls. a VII - a 

IX-a) care, în anul școlar 2019-2020 sunt înmatriculați la Liceul BORŞA. Din grupul celor 25 

de elevi, înaintea fiecărei mobilități se vor selecta elevii care vor participa la mobilitatea 

respectivă. 

                În selecția elevilor din grupul țintă se vor lua în considerare următoarele criterii: 

 Apartenența la grupul țintă menționat; 

 Motivația pentru implicarea în acest proiect european și interes pentru protejarea 

mediului; 

 Competenţe lingvistice (competenţe de comunicare în limba engleză cel puţin de nivel 

mediu); 

 Competențe personale; 

 Posibilitatea de a găzdui un coleg dintr-o țară parteneră pe durata întâlnirii din România; 

 Disponibilitatea de a participa la activități suplimentare asociate proiectului; 

 Rezultate bune la învățătură obținute în anul școlar anterior; 

 Acordul parental.  

 

 



                Dosarul de candidatură va conține următoarele documente: 

 Cerere de înscriere (Anexa 1) 

 Scrisoare de motivaţie (Anexa 2) 

 Recomandare din partea profesorului diriginte (Anexa 3) 

 Recomandare din partea profesorului de limba engleză (Anexa 4) 

 Acordurile parentale (ambii părinții)/tutorelui legal (Anexele 5-7) 

 Copii xerox după cărțile de identitate ale părinților / tutorelui legal  

 Declarație de conformitate (Anexa 8) 

 Copie xerox carte de identitate / Copie xerox certificat de naștere elev. 

 

          Dosarele de candidatură vor fi depuse la secretarul Comisiei de selecție până la 

termenul stabilit.(Anexa 12) 

           

         Vor fi respinse următoarele dosare: 

 dosarele elevilor care nu conțin toate documentele menționate . 

 dosarele elevilor care în anul școlar 2018-2019 nu au avut media 10 la 

purtare. 

          

        Selecţia elevilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi principiul 

nondiscriminării (de gen, apartenenţă la o etnie, categorii sociale defavorizate, etc.) 

 

         Selecția candidaților pentru participarea la proiectul „ On the ARK at 5 minutes to 12”se va 

realiza în urma punctajului obținut de aceștia după cum urmează: scrisoarea de motivaţie 

(relevanţa pentru participarea la activităţile proiectului) 30 p, motivatia pentru 

dezvoltarea personala si profesională 20 p, criteriul lingvistic 30 p, posibilitatea de a oferi 

cazare elevilor din tările partenere în noiembrie 2019 20 p (Anexa 9). 

 

 

        În cazul în care se vor depune mai mult de 30 de dosare complete cu toate documentele 

menționate anterior sau în cazul unui punctaj egal, departajarea se va face luând în 

considerare  rezultatele obţinute la concursurile și olimpiadele școlare și participarea la 

activitățile extrașcolare. 

 

        Nu se admit contestații. 

 

        Elevii declarați admiși în urma procesului de selecție dobândesc statutul de participant la 

proiectul de schimb interșcolar ”On the ARK at 5 minutes to 12”  cu nr. de referință 2019-1-

DE03-KA229-059563_4. 

 

        Elevii declarați admiși în urma procesului de selecție vor participa la toate activitățile 

locale și la activitățile transnaționale.  

              

         Selecția elevilor participanți la activitățile transnaționale (”Schimburi pe termen scurt 

ale grupurilor de elevi”/”Short-term exchanges of groups of pupils”) se va face în urma 

completării formularului „Matching profile” elaborat de coordonatorul german al proiectului - 



dna profesor Nadine Neuwöhner. (Anexa 17) și a acordului de participare la mobilitate a 

ambilor părinți (Anexa 16). 

 

 

 

 

LICEUL BORȘA                                                                                                                       
 

 

CALENDARUL PROCESULUI DE SELECŢIE A ELEVILOR 

 ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS + 

”On the ARK at 5 minutes to 12-Facing environmental challenges-

heading for a sustainable future” 
 

 

Etapa Termen 

Prezentarea informațiilor referitoare la 

proiect, procesul de selecție și completarea 

dosarelor de către elevii doritori 

9-20 septembrie 2019 

Depunerea dosarelor de către elevi 23-30 septembrie 2019 

Evaluarea dosarelor candidaților  2 - 4 octombrie 2019 

Anunțarea rezultatelor procesului de selecție  7 octombrie 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEUL  BORŞA                                                                                                  

 

CERERE  
 

 

      

Subsemnatul/a,......................................................................................................, 

elev/ă în clasa ................... la Liceul BORȘA, vă rog să-mi aprobați înscrierea la 

selecția elevilor pentru constituirea echipei de lucru a proiectului de parteneriat 

strategic de schimb interșcolar „On the ARK at 5 minutes to 12-Facing 

environmental challenges-heading for a sustainable future” cu nr. de referință 

2019-1-DE03-KA229-059563_4 . 

      

      În cazul în care voi fi selectat/ă, îmi exprim acordul şi disponibilitatea de a 

participa la toate activităţile  proiectului „On the ARK at 5 minutes to 12”, 

finanțat prin Programul Erasmus+, nr. de referință 2019-1-DE03-KA229-

059563_4. 

 

Datele mele de contact sunt: Telefon: ....................................... 

                                                Email: .......................................... 

 

 

Data:                                                                     Semnătura: 

 

 

 

 

 

Către Comisia de selecție a participanților în proiectul „On the ARK at 5 minutes to 

12” 



LICEUL  BORŞA                                                                 

                SCRISOARE DE MOTIVAŢIE 

 
 

         Adresez această scrisoare ca răspuns la anunțul dumneavoastră cu privire la procesul de 

selecție a elevilor în echipa de proiect a parteneriatului strategic de schimb interşcolar” On the 

ARK at 5 minutes to 12 - Facing environmental challenges - heading for a sustainable future” 

deoarece doresc să particip la activitățile acestuia.  

 

    Motivele pentru care doresc să particip la acest proiect sunt (menționați cel puțin 3 motive): 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

    Pentru participarea la acest proiect mă recomandă următoarele calități/competențe/abilități: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

    Consider că participarea în acest proiect îmi va permite pe viitor să: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................ 

 

 
 

Vă mulțumesc! 

 

 

 

 

Numele și prenumele: 

Semnătura: 

Data:  

                                                                       

 



LICEUL  BORŞA                                                                               

RECOMANDARE DIN PARTEA 

 PROFESORULUI DIRIGINTE 

 

 

   
           În calitatea mea de diriginte al clasei .................... îl cunosc pe elevul/a: 

......................................................................................................................... pe care îl/o 

recomand  pentru a fi selectat/ă în echipa de proiect a parteneriatului strategic :” On the ARK 

at 5 minutes to 12 ” la care  participă Liceul BORŞA în perioada 1 septembrie 2019-31 august 

2021. 

       Aprecierea elevului/ei în funcție de următoarele criterii:  

Criteriu 1 - satisfăcător 2-bine 3-foarte bine 4-excelent 

Implicare activă în activitățile școlii 

 

    

Creativitate, originalitate 

 

    

Capacitatea de a lucra în echipă 

 

    

Motivație pentru dezvoltarea 

personală și profesională 

    

Abilități sociale 

 

    

Responsabilitate, seriozitate 

 

    

Abilități de gestionare a timpului 

 

    

Situația la învățătură 

 

    

Prezența la ore 

 

    

 

 

        Adăugați orice informație pe care o considerați relevantă pentru caracterizarea 

elevului/elevei: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

 

                                                                                                               Numele și prenumele:                                                                                            

Data:                                                                                                               Semnătura: 

 

 



LICEUL  BORŞA                                                                                     

 

 RECOMANDARE DIN PARTEA 

 PROFESORULUI DE LIMBA ENGLEZĂ 

 
 

      Subsemnatul/a ......................................................................................., profesor de limba 

engleză al liceului BORŞA, procedând la verificarea cunoștințelor de limba engleză ale 

elevului/elevei ..................................................................................,. am stabilit încadrarea 

acestuia/acesteia în următorul nivel de competență: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele și prenumele: 

Semnătura: 

Data:  

 

 

 

 

 

 ÎNTELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversatie  

Discurs 

oral  
 

Limba 

engleză 
 

    

Niveluri:  

A1/2: Utilizator elementar              B1/2: Utilizator independent          C1/2: Utilizator experimentat  



LICEUL  BORŞA                                                                                                     

 

    

            ACORDUL PARENTAL  PRIVIND PARTICIPAREA ELEVULUI LA 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI ERASMUS +  

   ” On the ARK at 5 minutes to 12 - Facing environmental challenges 

- heading for a sustainable future” 
 

          

Subsemnatul/a…….................................................................................................................,  

CNP:..................................................., în calitate de părinte/reprezentant legal al 

elevului/elevei .................................................................................... de la Liceul BORȘA, 

clasa ............,   declar pe propria răspundere că sunt de acord cu participarea elevului/elevei la 

toate activitățile proiectului Erasmus + ”On the ARK at 5 minutes to 12”, derulat de Liceul 

BORŞA în calitate de partener, în perioada 1 septembrie 2019-31 august 2021.  

        Îmi exprim acordul cu privire la participarea copilului meu 

................................................................................., la activitatea transnațională (mobilitatea) 

pentru care va fi selectat/ă. 

        De asemenea, sunt de acord și am posibilitatea de a caza în propria locuință un elev 

străin, timp de o săptămână (în noiembrie 2019), atunci când echipele partenere la proiect vor fi 

prezente în BORȘA. 

        Înțeleg și accept  ca orele de curs desfășurate în Liceul Borșa în perioada mobilității (în 

cazul în care acestea nu coincid cu perioadele de vacanță) să fie recuperate de către copilul 

meu în baza unui program de studiu individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data:                                                                         Părinte/Reprezentant legal:                                                                                                  

                                                                                                          Semnătura: 

 



LICEUL  BORŞA                                                                   

 

 

ACORDUL PARENTAL  PRIVIND  

UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 
 

          Subsemnatul/a 

…….............................................................................................................., în calitate de 

părinte/reprezentant legal al elevului/elevei 

............................................................................................ de la Liceul BORȘA, clasa ............,    

declar pe propria răspundere că sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor personale ale 

fiului/fiicei mele în cadrul procesului de selecție  al elevilor  din grupul ţintă al proiectului 

Erasmus+
 
”On the ARK at 5 minutes to 12”, derulat de Liceul BORȘA în calitate de partener, 

în perioada 1 septembrie 2019 -31 august 2021.  

 

            Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în dosarul de candidatură al fiului/fiiceie mele 

vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă 

circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, 

transpuse prin Legea nr. 506/2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:                                                                                        Părinte/Reprezentant legal:                                                                                                                                                                                                

                                                                                                          Semnătura: 

 

 

 

 

 

 



LICEUL  BORŞA                                                

 

  ACORDUL PARENTAL   

cu privire la utilizarea imaginilor fotografiate şi/sau secvenţelor filmate  

în cadrul proiectului :” On the ARK at 5 minutes to 12” 
 

  Subsemnatul/a ……................................................................................................., în calitate 

de părinte/reprezentant legal al elevului/elevei 

.................................................................................... de la Liceul BORŞA, clasa ............,   

sunt de acord cu fotografierea și filmarea fiului/fiicei mele în cadrul proiectului ” On the ARK 

at 5 minutes to 12”, sunt de acord  ca secvențele filmate și/sau imaginile fotografiate cu 

fiul/fiica mea în cadrul proiectului “On the ARK at 5 minutes to 12”, să fie utilizate în 

activități didactice, în activități de formare a formatorilor și a profesorilor, precum și în 

competiții, acțiuni de multiplicare, diseminare,  promovare și valorizare, postate pe site-ul 

liceului, pe pagina de internet și facebook a proiectului, postate pe paginile de internet ale 

partenerilor din proiect și/sau a altor instituții implicate de aceștia, exclusiv în scopuri 

necomerciale, în legătură cu obiectivele și activitățile proiectului.  

Prezentul acord este valabil în condițiile în care sunt respectate dispozițiile care 

protejează drepturile și libertățile minorului, demnitatea acestuia și dreptul la propria imagine, 

în conformitate cu reglementările din Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 cu modificările și 

completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Legea 

audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare și Decizia 

nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. 

 

 

 

              

        Data …………..                                                                       Părinte/reprezentant legal: 

                                                                                  Semnătura   

 

 

 

 



                                                                                                                                     

LICEUL BORȘA                                                                                                                 

                                                                                                                                                                              

                                                   DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 

          

Subsemnatul/a___________________________________________________________, 

elev/ă la Liceul BORȘA, 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 elaborată,  

- 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, 

- Nu există niciun impediment în a fi membru al  echipei, a participa la activităţile şi 

mobilităţile proiectului în ţară și străinătate , 

- 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 

+ ” On the ARK at 5 minutes to 12”, nr. de referință 2019-1-DE03-KA229-059563_4. 

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

dacă sunt anunţat(ă) cu cel puţin 7 zile înainte, mă oblig să mă implic total  în  aceste 

activităţi. 

 

 

 

Data: ___________________                                                                 Semnătura 

                                                                                                       _______________________ 

                                                                                                                     

 

 
                   


