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Procedura de selecţie grup de elevi în cadrul proiectului 

de parteneriat strategic doar între şcoli: 

Proiectul Erasmus+: “Boost Your Green” 2016-1-FR01-KA219-024021_2 

 
Dragi elevi, dragi părinți, 

 

Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie a grupului de lucru – ELEVI în vederea participării la activitățile 

proiectului ERASMUS “Boost your green”, în perioada 2016 – 2019. 

 

METODOLOGIE SELECŢIE ECHIPA DE ELEVI- PROIECT ERASMUS + 

 

CAP I: SELECȚIE ECHIPA DE ELEVI 

 

Documente de referinţă: 

 

· Legea Educaţiei Naţionale – Legea nr. 1/ 2011; 

· Apelul naţional la propuneri de proiecte 2016; 

· APEL european 2016 pentru propuneri de proiecte în Programul Erasmus+; 

· Ghidul candidatului; 

· Regulamentul Parlamentului si Consiliului European nr. 1288/2013 şi Memorandumul Guvernului Romaniei 

nr. 10951/2013 ; 

· Formularul de candidatură al proiectului; 

· Site www.erasmusplus.ro. 

http://www.anpcdefp.ro/ 

În selecția grupului țintă de participanți se va promova o politică de informare și o metodologie clară care va 

asigura participarea fără discriminare, respectând principiul egalității de șanse si al transparenței. 

 

Obiectivele proiectului 

Provocările proiectului nostru constau în elaborarea unui mod de viaţă ecologic şi în dezvoltarea unor 

mentalități care vor duce, în timp, la dezvoltarea unor deprinderi de respectare a mediului, în viitor. 

1) Obiectivul 1: Prezentarea spiritului ecologic şi integrarea lui în viaţa de zi cu zi a elevilor, profesorilor, 

familiilor lor şi, pe cât posibil, a întregii comunităţi. 

2) Obiectivul 2: Sensibilizarea elevilor față de la problemele legate de încălzirea globală şi de reducerea 

resurselor . 

3) Obiectivul 3: 

Integrarea principiilor dezvoltării durabile în activităţile școlare extracurriculare şi realizarea unor lecţii 

aceste teme. 

4) Obiectivul 4: Promovarea studierii limbilor străine si elaborarea de materiale didactice 
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ACTIVITĂŢILE SPECIFICE 

 

1. Lansarea proiectului. 

2. Conceperea unor logo-uri specific. 

3. Participarea la dezbateri pe teme de protectie a naturii. 

4. Realizarea unor materiale tematice 

5. Implicarea în amenajarea spaţiului verde al scolii. 

6. Realizarea de sondaje. 

7. Studierea ţărilor partenere (Turcia, Franta, Macedonia, Bulgaria, Portugalia) 

8. Realizarea unor materiale despre mediul inconjurator, climat, probleme globale de protectie a naturii 

9. Corespondenta cu elevi din alte ţări, atât pe platform proiectului eTwinning ataşat, cât şi pe reţele de 

socializare. 

10. Realizarea unor expoziţii pe tema proiectului. 

11. Implicarea activă în activităţi de igienizare, voluntariat, plantare pomi, întretinere spaţii verzi, etc. 

12. Participarea la schimburi şcolare organizate pe durata celor trei ani de proiect. 

13. Realizarea materialelor pentru revista, site, blog. 

 

FORMAREA ECHIPEI DE ELEVI 

 

Art. 1 Eligibilitatea 

1. 1 Elevii înscrişi să participle la selecţie trebuie să fie elevi la Colegiul Tehnic “Transilvania”, Baia 

Mare, în clasele IX – XII şi să aibă vârste cuprinse între 14 – 19 ani. 

1.2. Elevii care doresc să participe la Activităţile de Învăţare, Predare şi Formare se vor înscrie la 

Comisia de implementare Proiecte –programe. 

1.2 Elevii vor fi supusi la 2 probe obligatorii: dosarul şi interviul şi proba de departajare- doar în cazul 

barajului . 

Art. 2 Echipa de lucru a proiectului pentru Activităţi de Învăţare, Predare şi Formare 

2.1 Echipa de lucru a proiectului va fi compusă din elevi şi cadre didactice. 

2.2 Elevii care participă la procesul de selecţie şi se califică, vor face parte din echipa de lucru a 

proiectului; 

2.3. Bugetul proiectului pentru schimburile de elevi acopera doar costurile pentru transport în procent de 

80% iniţial şi 20% ca sold la incheierea proiectului. 

2.4. Cheltuielile de subzistenţă (cazare, masă, activităţi locale, etc) vor fi acoperite din fondurile 

europene. 

 

Proba 1 

Dosarul de candidatură: se depune la Comisia de Proiecte cu cel puţin 3 zile înainte de selecţie şi va cuprinde 

- Copie xerox după certificatul de naștere şi cartea de identitate; 

- Anexa 2 Fișa de evaluare a candidatului 

- Anexa 3 Fişa de înscriere a candidatului 

- Anexa 4 Curriculum Vitae în format Europass 

- Anexa 5 Scrisoare de motivaţie, intenţie 
Anexa 6 Angajament scris 

- Anexa 7 Formular individual de înregistrare 
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- Anexa 8 Acord de voluntariat 

- Anexa 9 Declaratie parinte 

- Anexa 10 Recomandare diriginte 

- Adeverinţă medicală de la medicul școlii/medicul de familie, semnată şi ștampilată de acesta, care să ateste că 

elevul nu suferă de boli cronice și că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare. 

Vă rugăm să inseraţi documentele solicitate într-un dosar de plastic, respectând ordinea de mai 

sus. Menţionăm că toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii. 

Criterii de selectie dosar: 60 p+40 puncte interviu 

Nr. 

crt. 

Criterii de 

selecție 

Indicatori de evaluare Punctaj 

comisie 

Obser-

vaţii 

1. Evaluarea 

dosarului de 

candidatură  

 

Relevanța abilităților/ calităților/ experienței personale/ 

profesionale înscrise în Curriculum Vitae (format european) 

pentru activităţile prevăzute în proiect. CV-ul trebuie semnat 

de către candidat.  

(10 puncte) 

 

 

 

Motivația participării la activitătile proiectului (rezultată din 

scrisoarea de motivație – originalitate, acuratețe, calitatea 

argumentării ideilor).  

(10 puncte) 

 

 

 

Caracterizarea de către profesorul diriginte – cu menționarea 

calităților elevului de adaptabilitate, socializare, lucru în 

echipă, creativitate, toleranță, seriozitate, credibilitate, 

rezistență la stress, situația la învătătură şi abilităţi de lucru 

IT. (10 puncte) 

 

 

 

Considerente legate de cerinţele Şcolii coordonatoare – elevi 

majori  - impunerea modalităţilor de cazare(10 puncte) 
  

TOTAL 40 puncte    

2. Proba de limba 

engleză  

20 puncte 

Competențe lingvistice – limba engleză (rezultată din 

interviu – fluență, acuratețe, 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 și se va acorda un punctaj 

de la 1 la 40 în urma susținerii interviului care va dura 

între 5 și 15 minute. 

  

• Proba 2: INTERVIU: 40 p 
Vor fi evaluate profilul personalităţii candidatului (capacitatea de a lucra în echipă, toleranţa, rezistenţa la stres, 

capacitatea de adaptare, seriozitate şi credibilitate, putere de convingere), dorinta de implicare în activităţi ecologice. 

• Proba 3: DEPARTAJAREA(în caz de punctaj egal): SELECŢIE PRINTR-UN ALT INTERVIU 
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PROFIL ELEV 

– persoană dinamică şi determinată, capabilă de lucru intens in domeniul proiectului 

– interes susţinut şi implicare totaăa – disponibilitate de a lucra în timpul liber 

– seriozitate şi simţ organizatoric 

– motivaţie,abilităţi IT 

– sprijinul familiei 

– abilităţi de a atrage donatii şi/sau sponsorizari sau de a organiza activităţi de colectare a unor obiecte sau 

resurse necesare proiectului (material de plantat, ustensile de grădină etc.) sau de sprijin a diverselor activităţi 

de dezvoltare sustenabilă. 

 

Cap.II: Dispoziţii finale 

 

2.1. În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea selecţiei, comisia de selecţie va întocmi un raport privind 

selecţia participanţilor. Raportul trebuie să cuprindă: 

-data şi locul sesiunii de evaluare; 

-componenţa comisiei; 

-scurtă descriere a desfăşurării procesului de selecţie ; 

-lista cu rezultatele finale ale evaluării. 

2.2. Formularele de înscriere şi dosarele candidatilor, însoţite de toate documentele de evaluare elaborate de 

comisia de selecţie semnate de toţi membrii, raportul comisiei însoţit de listele finale fac parte din documentaţia 

proiectului şi vor fi gestionate conform deciziei echipei de management de proiect şi arhivate conform 

prevederilor legale. 

 

Menţiuni suplimentare: 

 

• Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi principiul nondiscriminării 

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

• Vor fi selectaţi suplimentar 2 elevi, pe lista de rezervă, în vederea completării grupului în cazul neparticipării 

elevilor selectaţi, pentru activitatea respectivă; 

• Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, 

conform grilei de evaluare stabilite. 

 

Important! 

 

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. 

Succes! 

Echipa de selecţie: 

Prof. Berinde Georgeta-Lia 

Prof. Lidia Boje 

Prof. Ioana Văsuţ 

      Prof. Liliana Culic 
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Selecţia grupului de elevi pentru I-a Activitate LTT
*
 din  

cadrul proiectului de parteneriat strategic  

doar între şcoli: Proiectul Erasmus+: 

“Boost Your Green”  2016-1-FR01-KA219-024021_2 

ANEXA 1.   

ETAPELE DE SELECŢIE 

Etapa Termen Observaţii 
Informarea elevilor 1-10 martie 2017  
Depunerea dosarelor şi analiza acestora 10-21 martie 2017  
Selecţia participanţilor şi a rezervelor  22 martie 2017  
Afişarea rezultatelor şi a listei de rezerve 22 martie 2017  
Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora 

prin publicarea rezultatelor finale 

23 martie 2017  

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE SELECŢIE:  
I. Proba de prezentare a osarului şi de susţinere a competenţelor de utilizare a calculatorului şi de cunoaşterea 

limbii străine, engleza, folosită în cadrul mobilităţii – 22 martie 2017 – ora 12.00 ;  

II. Interviul. Acesta va viza autoprezentarea candidatului, pornind de la Cv-ului european personal, de la 

scrisoarea de intenţie şi stabilirea motivaţiei elevului de a participa la proiect, de a se implica în activităţile de 

diseminare, de a utiliza rezultatele proiectului elaborată de acesta, ora 14.00.  

SELECȚIA ELEVILOR SE VA EFECTUA DUPĂ VERIFICAREA ÎNTRUNIRII TUTUROR 

CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE 

I-a Activitate LTT: Prima Activitate de Învăţare, Predare şi Formare, care va avea loc la 

Le Havre, în Franţa, în perioada  18-24 iunie 2017. 

 

       Responsabil Comisie Proiect: 

        Prof. Berinde Georgeta-Lia 
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Selecţia grupului de elevi pentru I-a Activitate LTT
*
 din  

cadrul proiectului de parteneriat strategic  

doar între şcoli: Proiectul Erasmus+: 

“Boost Your Green”  2016-1-FR01-KA219-024021_2 

ANEXA 2. FIȘA DE EVALUARE  

 

Numele şi prenumele elevului………………………………………. 

Nr. 

crt. 

Criterii de 

selecție 

Indicatori de evaluare Punctaj 

comisie 

Obser-

vaţii 

1. Evaluarea 

dosarului de 

candidatură  

 

Relevanța abilităților/ calităților/ experienței personale/ 

profesionale înscrise în Curriculum Vitae (format european) 

pentru activităţile prevăzute în proiect. CV-ul trebuie semnat 

de către candidat.  

(10 puncte) 

 

 

 

Motivația participării la activitătile proiectului (rezultată din 

scrisoarea de motivație – originalitate, acuratețe, calitatea 

argumentării ideilor).  

(10 puncte) 

 

 

 

Caracterizarea de către profesorul diriginte – cu menționarea 

calităților elevului de adaptabilitate, socializare, lucru în 

echipă, creativitate, toleranță, seriozitate, credibilitate, 

rezistență la stres şi situația la învătătură.  

(10 puncte) 

 

 

 

Considerente legate de cerinţele Şcolii coordonatoare – elevi 

majori  - impunerea modalităţilor de cazare(10 puncte) 
  

TOTAL 40 puncte    

2. Proba de limba 

engleză  

20 puncte 

Competențe lingvistice – limba engleză (rezultată din 

interviu – fluență, acuratețe, 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 și se va acorda un punctaj 

de la 1 la 40 în urma susținerii interviului care va dura 

între 5 și 15 minute. 

  

 
     Membrii Comisiei de selecţie 
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Selecţia grupului de elevi pentru I-a Activitate LTT
*
 din  

cadrul proiectului de parteneriat strategic  
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“Boost Your Green”  2016-1-FR01-KA219-024021_2 

 

ANEXA 3. FIȘA DE ÎNSCRIERE  
APROBAT Director,  
prof. Mircea Cărăuşan 

 

Domnule Director, 

 

Subsemnatul/a _____________________________________________ născut/a la data 

de____________ în localitatea ____________ având domiciliul în _____________________ 

str. ____________________________ nr .______, judeţ/sector ______________ posesor al 

B.I./C.I. seria nr.______ eliberat de ___________________la data_____________ CNP 

_______________________ tel ____________________ E-mail 

__________________________________ elev/ă în clasa _____ la Colegiul Tehnic 

„Transilvania”, Baia Mare, vă rog să-mi aprobați înscrierea la procesul de selecție pentru 

Proiectul de parteneriat strategic doar între școli în cadrul programului ERASMUS+ numit 

„Boost your green”.  
Prezentei cereri de înscriere anexez următoarele documente:  
- Copie xerox după certificatul de naștere şi cartea de identitate;  

- Anexa 2 Fișa de evaluare a candidatului  

- Anexa 3 Fişa de înscriere a candidatului  

- Anexa 4 Curriculum Vitae în format Europass  

- Anexa 5 Scrisoare de motivaţie, intenţie  

- Anexa 6 Angajament scris 

- Anexa 7 Formular individual de înregistrare  

- Anexa 8 Acord de voluntariat 

- Anexa 9 Declaratie parinte 

- Anexa 10 Recomandare diriginte  

- Adeverinţă medicală de la medicul școlii/medicul de familie, semnată şi ștampilată de acesta, care să ateste că elevul nu suferă de 

boli cronice și că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare. 

 

 

Semnătură elev/ă,    Semnătura Părinte/tutore,    Data completării  

 

Domnului  Director al Colegiului Tehnic “Transilvania”, Baia Mare 

 

 

 



Colegiul Tehnic “Transilvania”, Baia Mare     

Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare    Comisia de implementare proiecte-programe

 str. 8 Martie nr. 7, Baia Mare       

Proiect de parteneriat doar între şcoli în cadrul Programului ERASMUS+: “Boost Your Green” -   Nr. 2016-1-FR01-KA219-024021_2  
 

 

 

Selecţia grupului de elevi pentru I-a Activitate LTT
*
 din  

cadrul proiectului de parteneriat strategic  
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ANEXA 5. SCRISOARE DE MOTIVAŢIE (INTENŢIE) 

 
Stimată doamnă/domn profesor, 

 

Adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la selectarea elevilor 

participant la Prima Activitate de Învăţare, Predare şi Formare a proiectului, care va avea loc în Franţa. 

La Le Havre, în perioada 18-24. 06.2017.  

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

………….……………………..…………………………………………………………………............... 

........................………………………………………………………………………………....................  

Sunt o persoană (daţi exemple de minimum trei calităţi care credeţi că vă recomandă  

pentru participarea în proiect) ………………………………………………………………..........…….  

………………………………………………………...................................................………………....... 

Motivele participării mele în proiect sunt următoarele (enumeraţi minimum trei motive):  

1. ……………………………………………………………........................................……………  

2. ………………………………………………………………..........................................………..  

3. ……………………………………………………………………..........................................…..  

 

Dacă veţi considera motivaţia şi calităţile mele corespunzătoare 

pentru participarea la această activitate, vă rog să mă contactaţi pentru 

detalii la adresa de email:……………....................................., sau la 

telefon……….................……… 

 

 
Baia Mare,           Elev, 

Data: 
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Selecţia grupului de elevi pentru I-a Activitate LTT
*
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ANEXA 6.  ANGAJAMENT SCRIS  

 
ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 

 

Subsemnatul/a……………….....…………..………, părintele elevului………………………….…, 

având CNP…………...………………..…………… domiciliat/ă în……………………….…………. 

str. ..................……….…........………. nr.....……… ap.………. tel. fix………………….......….…… 

tel. mobil…….................. e-mail……...…. ................ ca  părinte beneficiar/ă al/a proiectului “Boost 

Your Green”, finanţat prin Fonduri Europene, precum şi subsemnatul/a ……………………………… 

elev al CT “Transilvania”………………………….…, având CNP…………...………. domiciliat/ă 

în……………………….…………. str. ..................……….…........………. nr.....……… ap.………. 

tel. fix………………….......….…… tel. mobil…….................. e-mail……...…. ................, declarăm 

prin prezenta că am fost informaţi privind obligativitatea de a furniza datele noastre personale cu 

respectarea dispoziţiilor legale. Declar că sunt de acord ca datele personale ale copilului meu (ale 

mele), precum şi  materialele rezultate în urma activităţilor (fotografii, filmări video, etc), să fie 

utilizate în scopul proiectului sus-menţionat pe internet, site-ul şcolii, site-ul proiectului, facebook, cât 

şi prin publicarea lor în presa locală.  

Declar că sunt de acord ca datele personale ale fiului/fiicei mele (ale mele), să fie utilizate în scopul 

proiectului sus-menţionat. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în 

scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că 

nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor 

conţinute în dosarul de candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi 

complete şi mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care fac 

obiectul dosarului de candidatură depus (reînnoirea cărţilor de identitate, schimbarea numelui, 

schimbarea adresei de domiciliu etc.), să anunţ echipa de proiectului şi să aduc o copie a actelor 

doveditoare.  

 

Data:      Semnătura părinte,   Semnătura elev, 
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Selecţia grupului de elevi pentru I-a Activitate LTT
*
 din  
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ANEXA 7. Formular individual de înregistrare  
 

 
I. Informaţii personale:  

I.1. Nume participant (nume şi prenume) ____________________________________________  

CNP ______________________, adresa: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Telefon:_________________________E-mail:_________________________  

I.2. Gen: □Masculin □Feminin  

I.3. Naţionalitate: □ română /alta (specificaţi)_________________  

I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi): ________________ , data naşterii ____________________  

I.5. Locul de reşedinţă: □ rural □ urban  

II. Nivelul de instruire (clasa): ______ diriginte ______________________________________  

III. Declaraţie  

Subsemnatul (Nume Prenume) .............................................................................. cunoscând că falsul în declaraţii 

este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că 

datele completate în prezentul dosar corespund cu realitatea.  

 

 

Nume, prenume          Semnătura,  

Data: 
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ANEXA 8.  

ACORD DE VOLUNTARIAT 

 

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

CNP…………...………………domiciliat/ă în……..………………………..……. 

str.........................…………………….nr ………………. bl .....….… ap.….…….  

telefon.……............................……. email……...................................…....………  

sunt de acord să particip ca voluntar, ocupând poziţia de rezervă în grupul de elevi selecţionat  

în implementarea proiectului “Boost Your Green” finanţat de către Uniunea Europeană.  

În situaţia includerii în grupul ţintă, mă angajez să respect cerinţele şi calendarul programului, 

să particip la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de 

echipa proiectului.  

 

 

Data,              Semnătura, 
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ANEXA 9.  

DECLARAŢIE 

 

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

CNP…………...………………domiciliat/ă în……..………………………..……. 

str.........................…………………….nr ………………. bl .....….… ap.….…….  

telefon.……............................……. email……...................................…....……….  

identificat cu … seria …… numărul ……………. valabil până la data……………. 

PĂRINTELE elevului/ ei ………………………………………………………….  

Declar că am fost informat/ă cu privire la faptul că dacă a fost realizată plata cheltuielilor de 

călătorie, iar elevul sau părintele renunță la mobilitate (indiferent de motiv), conform 

regulamentului financiar Erasmus +, acesta va rambursa integral contravaloarea 

cheltuielilor efectuate, inclusiv diferenţa costului pentru achiziţionarea unui bilet de 

călătorie pentru un alt elev. 

 

 

Baia Mare        Părinte: 

Data:      Nume, prenume:   Semnătura: 

 

 

 

 

 

 

 



Colegiul Tehnic “Transilvania”, Baia Mare     

Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare    Comisia de implementare proiecte-programe

 str. 8 Martie nr. 7, Baia Mare       

Proiect de parteneriat doar între şcoli în cadrul Programului ERASMUS+: “Boost Your Green” -   Nr. 2016-1-FR01-KA219-024021_2  
 

 

Selecţia grupului de elevi pentru I-a Activitate LTT
*
 din  

cadrul proiectului de parteneriat strategic  

doar între şcoli: Proiectul Erasmus+: 

“Boost Your Green”  2016-1-FR01-KA219-024021_2 

 

ANEXA 10.  

RECOMANDARE 

 

 
Elevul /a _____________________________________ s-a remarcat fiind activ/ă la în mod deosebit la disciplinele 

_____________________________________________, a manifestat preocupare pentru a-şi însuşi cunoştinţele 

predate. Mi-am format convingerea că este un/o elev/ă conştiincios/oasă, manifestă solicitudine la toate activităţile 

cerute.  

Totodată a demonstrat reale aptitudini de lucru în echipă în vederea realizării temelor şi proiectelor din cadrul orelor, 

dar şi în afara acestora, implicându-se în diferite activităţi extracurriculare, care contribuie cu siguranţă la 

dezvoltarea sa profesională şi personală.  

Am de asemenea convingerea ca orice activitate pe care doreşte să o întreprindă va fi tratată cu maximum de 

responsabilitate şi seriozitate, ca şi în procesul educaţional, fiind o persoană meticuloasă, perseverentă şi foarte 

ambiţioasă.  

_____________________este comunicativ/ă, deschis/ă, sociabil/ă şi mereu dispus/ă să accepte noi provocări.  

În aceste condiţii îl/o recomand cu toată căldura pe elevul/a ____________________________________ pentru 

programul dumneavoastră Erasmus +.  

Pentru întrebări, vă stau la dispoziţie la adresa de email________________________________  

şi telefon: ___________________________  

Prof. diriginte: _______________________________  

 

 

Semnătura:        Data: 
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ANEXA 1. Procesul de selecţie: eligibilitate 

 

PROCES VERBAL DE VERIFICARE A DOSARELOR 

 

Încheiat astăzi, …..................… după verificarea dosarelor de candidatură a  

elevilor în cadrul proiectului „Boost your green”, finanţat de Uniunea Europeană.  

Menţionăm că au fost înregistrate ................. dosare ale candidaţilor pentru deplasarea care va 

avea loc în Franţa, în perioada 18-24 iunie 2017 în cadrul acestui  proiect din care .............. sunt 

eligibile (îndeplinesc condiţiile eliminatorii) şi intră în procesul de selecţie propriu-zis, iar 

.............. sunt respinse.  

Situaţia verificării dosarelor este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

 
Nr. crt. Numele candidatului Eligibilitate Obs. în cazul respingerii 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
  Membrii Comisiei de selecţie: 

    
 

 

 

 



Colegiul Tehnic “Transilvania”, Baia Mare     

Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare    Comisia de implementare proiecte-programe

 str. 8 Martie nr. 7, Baia Mare       

Proiect de parteneriat doar între şcoli în cadrul Programului ERASMUS+: “Boost Your Green” -   Nr. 2016-1-FR01-KA219-024021_2  
 

 

Selecţia grupului de elevi pentru I-a Activitate LTT
*
 din  

cadrul proiectului de parteneriat strategic  

doar între şcoli: Proiectul Erasmus+: 

“Boost Your Green”  2016-1-FR01-KA219-024021_2 

 

 

ANEXA 2: Încheierea procesului de selecţie  

 

PROCES VERBAL SELECŢIE 

 

Încheiat astăzi, _____________ cu ocazia selecţiei dosarelor de candidatură a  

elevilor care doresc să participe la activităţile organizate în cadrul proiectului „Boost your 

green”, finanţat de Uniunea Europeană.  

Au fost analizate un număr de _________ dosare ale candidaţilor.  

Punctajele obţinute de candidaţi sunt prezentate în tabelul următor. 

 

Nr. crt. Numele candidatului Punctaj Rezultat(admis/rezervă/respins) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Membrii Comisiei de selecţie: 


