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ANUNȚ PRIVIND COMPLETAREA GRUPULUI DE ELEVI  

PARTICIPANȚI LA PROIECTUL ERASMUS+ „SM@RTSTUFF” 

 

 

Ca urmare a prelungirii cu un an a perioadei de desfășurare a proiectului cu 

titlul SM@RTSTUFF, cu nr. de referința 2019-1-IT02-KA229-063085_3, PROIECT 

ERASMUS+, Acțiunea Cheie 2,  în baza contractului de finanțare încheiat cu ANPCDEFP, cu 

modificările și completările ulterioare, Colegiul National „Costache Negri” din Galați,  organizează, 

în perioada 26.10.2021-12.11.2021, concursul de selecție a elevilor, care vor desfășura activități în 

cadrul proiectului și vor participa la mobilitățile din Belgia, Spania, Italia. Concursul se desfășoară 

pentru acoperirea locurilor vacante. 

Selecția se adresează exclusiv elevilor din clasele a X-a și a XI-a, având în vedere 

obiectivele proiectului, perioada de desfășurare a acestuia și specificul grupului-țintă prezentat în 

formularul de candidatură. 

Vor fi selectați 8 elevi.  

Proiectul este finanțat prin programul Erasmus+, care acoperă cheltuielile de transport și 

subzistență (80% în momentul plecării și 20%, rambursare la finalul proiectului) pentru toate 

mobilitățile în care vor fi implicați elevii.  

Elevii care nu vor fi selectați în această etapă, precum și elevii de la clasele a IX-a sau a XII-

a, vor putea participa, în calitate de voluntari, la activitățile locale ale proiectului. 

 

 

 

PROCEDURA DE SELECȚIE A GRUPULUI DE ELEVI 

ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+ „SM@RTSTUFF”, 

2019-1-IT02-KA229-063085_3 

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Descrierea proiectului 

Proiectul vizează dezvoltarea unor competențe-cheie pentru secolul XXI, având ca 

tematică principală promovarea moștenirii culturale printr-un turism sustenabil și prin 

utilizarea instrumentelor digitale. Cele 5 țări partenere în proiect implică elevii în crearea 

unor agenții de turism virtuale.  

Elevii au ocazia să-și dezvolte spiritul antreprenorial, creând și conducând aceste 

agenții respectând standardele de sustenabilitate. Elevii vor avea ocazia să-și dezvolte 

cunoștințele cu privire la moștenirea culturală, să găsească modalități atractive de promovare a 

acesteia, să utilizeze în acest scop instrumente digitale diverse. Elevii vor avea un rol important 

în planificarea și organizarea tuturor mobilităților.  

De asemenea vor fi implicați în activitățile locale și alți elevi, care, pe baza unui acord 

de voluntariat, vor contribui la dezvoltarea agențiilor locale, la promovarea moștenirii culturale, 

la realizarea diseminării rezultatelor proiectului. 

 

 

 

2. Parteneri 

• Istituto Magistrale Statale Giulia Molino Colombini, Italia; 
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• Colegiul Național „Costache Negri”, România; 

• 6o Gymnasio Larisas, Grecia; 

• IES Sierra Luna, Spania; 

• Koninklijk Atheneum Centrum Oostende, Belgia. 

 

3. Perioada de derulare a proiectului: 01.09.2019-30.08.2022. 

 

4. Obiective 

• Dezvoltarea capacității elevilor de a comunica și de a coopera în cadrul unor 

echipe de lucru internaționale, utilizând în acest scop și mijloace digitale. 

• Dezvoltarea abilităților antreprenoriale, prin planificarea și realizarea vizitelor 

în împrejurimi cu respectarea standardelor de sustenabilitate. 

• Aprofundarea cunoștințelor despre moștenirea culturală națională. 

• Promovarea valorilor naționale și europene. 

 

5. Principalele activități: 

• Desfășurarea unor activități pregătitoare cu privire la siguranța pe internet. 

• Crearea unor documente multimedia de prezentare a școlii. 

• Crearea unei agenții de turism virtuale. 

• Realizarea planului de activități al agenției. 

• Crearea site-ului web al agenției. 

• Planificarea și desfășurarea mobilităților. 

• Crearea unor „pachete turistice” care să promoveze zonele vizitate. 

• Proiectarea și desfășurarea unor activități turistice cu un minim impact asupra 

mediului înconjurător (turism sustenabil). 

• Realizarea unor campanii de promovare a patrimoniului cultural național și 

european. 

 

6. Mobilități de efectuat: 

• Belgia 

• Italia 

• Spania. 

 

 

II. SELECȚIA ECHIPEI DE ELEVI 

 

Capitolul I Grupul-țintă 

 

Art. 1. Pentru selecția grupului de participanți la toate activitățile proiectului, inclusiv la 

mobilitățile din proiect, se pot înscrie, cu respectarea prevederilor formularului de aplicație al 

proiectului, elevi ai Colegiului Național „Costache Negri”, Galați, din clasele X-XI, care 

îndeplinesc toate criteriile din prezenta metodologie. 

 

 

 

Art. 2. Profilul grupului-țintă: 

a) elevi care prezintă un certificat de vaccinare împotriva COVID-19 (condiție 

obligatorie); 
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b) elevi care cunosc limba engleză, minimum la nivelul B2 din Cadrul European 

Comun de Referinţă al Limbilor Străine; 

c) elevi care pot utiliza instrumentele digitale la nivel mediu (prelucrarea 

imaginilor cu minime modificări, crearea unor afișe, infografice etc., utilizarea unor 

programe digitale în scop educțional) sau la nivel avansat (prelucrare foto-video; creare de 

site-uri web sau crearea unor programe digitale); 

d) elevi motivați, cu un comportament ireproșabil, reflectat în notele la purtare și 

în caracterizarea dirigintelui și a Consiliului clasei; 

e) elevi cu rezultate bune la învățătură, care dovedesc astfel că pot susține atât 

activitățile școlare, cât și pe cele extrașcolare; 

f) elevi cu disponibilitate de a lucra în timpul liber, care pot aloca cel puțin 4-5 

ore pe săptămână pentru proiectarea, desfășurarea și diseminarea activităților din proiect; 

g) elevi care dau dovadă de seriozitate, de simț organizatoric, de inițiativă și 

creativitate; 

h) elevi care sunt apți din punct de vedere medical pentru o asemenea deplasare. 

 

Capitolul II Înscrierea în vederea selecției 

 

Art. 1. Dosarul de candidatură, conținând toate documentele prevăzute în prezenta 

metodologie, se transmite scanat (fiecare document separat), în format .pdf, până joi, 04.11.2021, 

ora 12, în Classroom, cod aid4w2q. 

 

Art. 2. Dosarul de candidatură va cuprinde: 

a) Fotocopia cărții de identitate a elevului participant la selecție. 

b) Cererea de înscriere (anexa 2). 

c) Acordul de utilizare a datelor cu caracter personal (anexa 3). 

d) Angajamentul părintelui (anexa 4). 

e) Recomandarea dirigintelui (anexa 5). 

f) Scrisoare de intenție/de motivație în limba engleză (conform indicațiilor din 

anexa 7). 

g) Materialul electronic de promovare a turismului sustenabil din județul Galați 

sau împrejurimi (aflate la o distanță maximă de 160 de km de localitatea Galați), realizat de 

candidat (conform indicațiilor din anexa 8) în limba engleză. 

Important! Materialul va putea să fie sub formă de afiș, pliant 

publicitar, videoclip. Va fi trimis în format electronic (.png sau 

.jpeg/jpg, .mpeg, .avi) însoțit, după caz, de fișierul-sursă (.psd, .xcf 

etc.), de dosarul cu alte imagini/fotografii utilizate sau linkurile la 

programele online în care s-a realizat materialul în Classroom, cod 

aid4w2q. (inclusiv link WeTransfer).  

Atenție! Nu se acceptă folosirea unor imagini, secvențe video 

preluate de pe internet fără acordul scris al persoanei/instituției care 

deține dreptul de proprietate intelectuală asupra acelei 

imagini/secvențe video etc. Dacă acordul scris există, el se trimite 

odată cu celelalte documente. Folosiți doar imagini realizate de voi 

sau libere de copyright (creative commons sau din domeniul 

public).  

h) Un plan de excursie, de maximum o pagină, în limba engleză. (anexa 9). 

i) Copie a certificatului Cambridge B2 First, C1 Advanced sau C2 Proficiency, 

obținut în perioada ianuarie 2019-septembrie 202 (doar dacă elevul deține un astfel de 

certificat, dacă nu, elevul va da o probă de limbă engleză, nivel B2). 
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Important! Pentru echivalare, elevii pot fi rugați să prezinte, la 

proba de interviu sau în momentul completării altor documente, și 

certificatul în original. 

j) Adeverința/certificatul de vaccinare. 

k) Adeverințe, diplome, alte documente care să probeze implicarea elevului în 

proiecte și activități școlare și extrașcolare, relevante pentru tematica proiectului 

„Sm@rtStuff”. 

 

 

Art. 3. Documentele vor fi trimise în Classroom, cod aid4w2q, vor fi prezentate în 

ordinea solicitată. Dosarul va conține și o foaie de titlu pe care se va trece numele elevului, clasa 

și denumirea proiectului „Sm@rtStuff”. Documentele se denumesc astfel: 

 1. Numele și prenumele elevului. Titlu  (1.MihailescuIon.Titlu) 

 2. Numele și prenumele elevului. CI (2.MihailescuIon.CI) 

 3. Numele și prenumele elevului. Cerere (3.MihailescuIon.Cerere) 

 4. Numele și prenumele elevului. Acord date (4.MihailescuIon.AcordDate) 

 5. Numele și prenumele elevului. Angajament parinte 

(5.MihailescuIon.AngajamentParinte) 

 6. Numele și prenumele elevului. Recomandare diriginte 

(6.MihailescuIon.RecomandareDiriginte) 

 7. Numele și prenumele elevului. Scrisoare intenție 

(7.MihailescuIon.ScrisoareIntentie) 

 8. Numele și prenumele elevului. Material promovare (se poate trimite separat, 

dacă fișierul este de dimensiuni prea mari) 

 9. Numele și prenumele elevului. Plan excursie (9.MihailescuIon.PlanExcursie) 

 10. Numele și prenumele elevului. Certificat engleza (doar dacă e cazul, dacă nu 

este, se sare direct la 11) 

 11. Numele și prenumele elevului. Vaccinare (11.MihailescuIon.Vaccinare) 

 12. Numele și prenumele elevului. Alte documente* 

(12.MihailescuIon.Adeverinta1 13. MihailescuIon.Diploma1 etc.) 

*Se numerotează în continuare în funcție de câte documente sunt. 

 

 

Capitolul III Desfășurarea selecției 

 

Art. 1. Selecția candidaților se va realiza pe bază de dosar și de interviu. 

 

Art. 2. În prima etapa a concursului, candidații vor susține o probă orală care va cuprinde o 

secțiune de evaluare a cunoștințelor de limbă engleză și o secțiune de interviu în limba română, 

privind motivația elevului și competențele acestuia. Pentru a putea promova la etapa 

următoare este necesar ca elevii să obțină minimum 85 de puncte (probând nivelul B2) la proba 

de limbă engleză, conform grilei de evaluare din prezenta metodologie (anexa 6). 

 

Art. 3. În etapa a doua, candidaților, care au promovat proba de limbă engleză și au 

participat la interviu, li se va evalua și dosarul conform grilei din prezenta metodologie. 

 

Art. 4. Calendarul selecției 

a) Perioada de înscriere: 25.10.2021-04.11.2021 (până în ora 12). 

b) Afișarea graficului de desfășurare a probei de limbă engleză și a interviului: 

04.11.2021 (seara). 
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c) Desfășurarea probei de limbă engleză și a interviului privind candidatura: 

05.11.2021. 

d) Evaluarea dosarelor: 08.11.2021-11.11.2021. 

e) Anunțarea rezultatelor selecției: 12.11.2021. 

 

Art. 5. Etapele procesului de selecție. Evaluarea elevilor 

a) Selecția se va realiza în două etape: 1. Evaluarea orală, constând în proba de limbă 

engleză și interviu și 2. Evaluarea dosarelor. 

b) Evalurea orală se va realiza sub forma unui interviu în limba engleză și în limba 

română. Candidatul va trebui să prezinte motivația de a participa la proiect, calitățile care îl 

recomandă, modul în care crede că poate contribui la ducerea la bun sfârșit a proiectului, să 

prezinte alte activități la care a participat. În cadrul acestei probe orale în limba română, 

candidatul va vorbi și despre cele două produse realizate, materialul de promovare a 

turismului sustenabil și planul de excursie – concepere, mod de realizare, mijloace etc.  

c) Elevii care nu obțin 85 de puncte la proba de limbă engleză sunt eliminați din 

concurs. 

d) Punctajul final se calculează după următoarea formulă: 

 
𝑁𝐸

5
+
𝑁𝐶𝐷

5
+MP+CO+PA 

NE – nota obținută la proba de limbă engleză. 

NCD – nota obținută în cadrul probei digitale (realizarea materialului de promovare). 

MP – punctajul obținut la criteriul 3 (Motivația participării la activitățile proiectului) în urma desfășurării 

interviului. 

CO – punctajul obținut la criteriul 4 (Competențe organizatorice și antreprenoriale) în urma prezentării 

planului de excursie. 

PA – punctajul obținut la criteriul 5 (Participarea la activități extrașcolare). 

 

e) Pentru a fi înscriși în proiect elevii trebuie să aibă un punctaj final de minimum 60 de 

puncte. 

f) Selecția celor 8 elevi se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu 

respectarea prevederilor metodologiei de față. 

g) Elevilor care au obținut primele 8 punctaje li se poate cere să prezinte și originalele 

documentelor depuse la dosar și să probeze practic că sunt autorii materialelor înscrise în 

concurs, prin realizarea unui material digital similar. Imposibilitatea de a o face atrage 

după sine eliminarea din echipa de proiect. 

 

 

Art. 7. Afișarea rezultatelor 

a) Se afișează doar punctajele finale, nu și cele intermediare. 

b) Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate elevilor înscriși și afișate, cu 

respectarea prevederilor legale. 

c) Nu se admit contestații. 

 

Capitolul IV Dispoziții finale 

 

Art. 1. Beneficiarii se angajează să suporte 20% din cheltuielile de transport și subzistență. 

Acestea vor fi rambursate la finalul proiectului. 

Art. 2. În cazul renunțării la deplasare, părinții/tutorii legali se obligă să achite cheltuielile 

de transport (dacă biletele au fost cumpărate) la valoarea din ziua în care anunță că elevul se află în 

imposibilitatea de a efectua deplasarea. 
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Art. 3. Dacă elevul nu se implică în desfășurarea proiectului sau are rezultate slabe pe 

parcursul acestuia, el poate fi înlocuit oricând cu una dintre rezerve, având obligația de a returna 

banii cheltuiți pentru cazare, transport, subzistență dacă a fost deja implicat într-o mobilitate. 

Art. 4. Selectarea grupului-țintă de participanți se va realiza respectându-se principiul 

egalității de șanse, al transparenței și al evitării conflictului de interese.  
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Anexa 1 

Fișa de evaluare a candidatului 

 
Numele și prenumele elevului________________________, clasa_____ 

 

 

Președintele comisiei Evaluatori 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de selecție Standarde de evaluare Documente doveditoare Punctaj 

maxim 

Punctaj 

acordat 

1. Competențe lingvistice (limba 

engleză) 

▪ Fluență și acuratețe 

în exprimare (nivel 

minim B2). 

Proba orală la limba 

engleză (eliminatorie) și 

redactarea documentelor în 

limba engleză. 

20  

2. Competențe digitale ▪ capacitatea de a 

crea conținut digital; 

▪ capacitate 

argumentativă. 

Materialul digital de 

promovare a turismului 

sustenabil realizat de către 

elev și  prezentat în cadrul 

interviului de selecție. 

20  

3. Motivația participării la 

activitățile proiectului 

▪ Grad de implicare, 

acuratețe, originalitate; 

▪ capacitatea de a 

prezenta clar, coerent. 

Scrisoarea de intenție, 

recomandarea dirigintelui, 

interviul. 

20  

4. Competențe organizatorice și 

antreprenoriale 

▪ capacitatea de a 

planifica activitățile, 

▪ capacitatea de a 

selecta mijloacele de 

realizare. 

Planul excursie, plan depus 

la dosar (o pagină) și 

susținut în proba de 

interviu. 

20  

5. Participarea la 

activități 

extrașcolare  

relevante 

pentru 

proiectul 

„Sm@rtStuff” 

Implicarea în 

proiecte 

eTwinning 

▪ Cunoașterea 

platformei eTwinning; 

▪ capacitatea de a 

lucra într-o echipă 

internațională. 

Certificat, adeverință. 10  

Alte activități 

relevante 

pentru 

domeniile 

vizate prin 

proiect: 

moștenire 

culturală, 

turism 

sustenabil, 

siguranță 

online ori 

pentru 

capacitatea de 

a duce la bun 

sfârșit 

proiectul. 

▪ Creativitate, 

seriozitate, 

adaptabilitate; 

▪ capacitatea de a 

crea conținut digital; 

▪ capacități 

organizatorice. 

Diplome, certificate, 

adeverințele, portofolii cu 

produse ale activităților 

care să ilustreze 

creativitatea,  

competențele digitale sau 

antreprenoriale. 

10  

Punctajul final 100  
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Anexa 2 

 

 

APROBAT  

Director,   

prof. Andra Ionescu 

 

 

Doamnă Director, 
  
 

Subsemnatul/a _____________________________________________ 

născut/a la data de____________, în localitatea ____________, având domiciliul în 

_____________________, str. ____________________________ nr .______, județul 

______________, telefon ________________ e-mail_________________________, 

elev/ă în clasa _____ la Colegiul Național „Costache Negri”, Galați, vă rog să-mi 

aprobați înscrierea la concursul de selecție pentru Proiectul „Sm@rtStuff”, din cadrul 

programului ERASMUS+. 

Anexez prezentei cereri următoarele documente:   
• Fotocopia cărții de identitate. 

• Cererea de înscriere (anexa 2). 

• Acordul de utilizare a datelor cu caracter personal (anexa 3). 

• Angajamentul părintelui (anexa 4). 

• Recomandarea dirigintelui (anexa 5). 

• Scrisoare de intenție/de motivație în limba engleză (conform grilei din anexa 7). 

• Materialul de promovare a turismului sustenabil, în limba engleză. 

• Planul de excursie în limba engleză, de maximum o pagină (anexa 8). 

• Fotocopia certificatului Cambridge (dacă este cazul). Menționez că, la cerere, pentru 

echivalare voi prezenta originalul. 

• Certificatul/adeverința de vaccinare 

• _____ (numărul documentelor anexate) adeverințe, diplome, alte documente (în copie) care 

probează implicarea mea în proiecte și activități școlare și extrașcolare, relevante pentru tematica 

proiectului „Sm@rtStuff”. 
 

  

 

Data,                                                       

Semnătura, 

 

Semnătura părintelui/tutorelui, 

 

 

Doamnei Director a Colegiului Național „Costache Negri” Galați  
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Anexa 3 

Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
Subsemnatul/a ______________________________________, în calitate de părinte 

_______________________________________, elev/ă în clasa ______________ a Colegiului 

Național „Costache Negri” Galați, anul școlar 2021-2022, declar pe proprie răspundere că sunt de 

acord ca fiul/fiica meu/mea să participe la proiectul european „Sm@rtStuff” din cadrul programului 

Erasmus+ și că, în acest sens, mă oblig să furnizez toate datele personale necesare desfășurării 

proiectului. 

În vederea organizării, într-o manieră transparentă, a procesului de selecție, sunt de acord: 

• cu afișarea publică a rezultatelor selecției. 

În vederea desfășurării activităților proiectului, sunt de acord: 

• cu publicarea online (pe toate site-urile folosite  în desfășurarea proiectului, în 

activități de popularizare a proiectului sau de diseminare a activităților din proiect), 

dar și în presă și pe rețelele de socializare, a fotografiilor/videoclipurilor în care apare 

copilul meu și a materialelor realizate de către acesta în cadrul proiectului. 

• cu folosirea în același scop a unor aplicații online (care solicită date precum nume, 

prenume, fotografie, adresă de e-mail). 

• cu folosirea, pe termen nelimitat, în regim opensource și creative commons, a 

produselor rezultate în urma activităților din proiect. 

Menționez că am fost informat cu privire la regulile de comportare online. Niciun 

participant la proiect (inclusiv copilul meu) nu e în măsură să publice sau să distribuie online, în 

cadrul activităților din proiect, fotografii, texte, filmări care să aducă atingere imaginii copilului 

meu, altor participanți la proiect, altor persoane din școală sau din afara ei sau chiar imaginii școlii 

pe care o reprezintă. Nu se transmit online date cu privire la adresa de acasă, CNP, cont bancar și 

alte date care ar putea să pună în pericol siguranța fizică, materială sau emoțională a copilului meu.  

Am luat la cunoștință că participarea la proiect face parte din activitățile extracurriculare ale 

școlii și se supune acelorași regulamente școlare care normează și activitatea curriculară, că 

participarea la proiect devine obligatorie din momentul în care elevul/eleva s-a înscris, că 

respectarea normelor de conduită civilizată, nediscriminatorie este obligatorie inclusiv în spațiul 

online, că imaginile, textele, videoclipurile pe care fiul/fiica le va folosi pentru realizarea acestui 

proiect trebuie să fie originale, să nu încalce normele în vigoare referitoare la drepturile de autor și 

îmi asum răspunderea pentru comportamentul copilului meu și pentru respectarea acestor norme pe 

toată durata proiectului. 

Înțeleg că instituția organizatoare se angajează să respecte toate prevederile legale cu privire 

la prelucrarea datelor cu caracter personal și că datele furnizate vor fi folosite exclusiv în scopul 

desfășurării proiectului și diseminării acestuia. 

Data ______________                                Semnătura _____________________________ 

Am fost informat cu privire la prevederile prezentului acord și mă angajez să îl respect. 

Semnătura elevului/elevei _________________________________  
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Anexa 4 

Angajamentul părintelui 
 

Subsemnatul/a____________________________________________, 

domiciliat/a în ___________________________________, 

str. ___________________________,nr. _____, bl. ____________, ap.________,  

telefon ______________________, e-mail ___________________________,  

identificat cu  CI seria _______ numărul_______________ valabil pâna la data 

_______________________, părintele/tutorele elevului/ ei 

__________________________________________, declar că sunt de acord să 

plătesc 20% din cuantumul cheltuielilor de deplasare și subzistență, urmând ca suma 

să-mi fie rambursată la finalul proiectului și că mă oblig să achit integral valoarea 

cheltuielilor de deplasare (inclusiv diferența de cost pentru achiziționarea biletelor de 

călătorie pentru un alt elev) și orice alte cheltuieli făcute în numele copilului meu în 

cazul în care acesta nu mai participă la acea mobilitate (indiferent din ce motiv) și 

biletele au fost deja achiziționate. De asemenea, mă oblig să restitui suma cheltuită 

pentru cazarea, transportul, subzistența copilului meu, pe perioada/în vederea 

desfășurării mobilităților în cazul în care copilul meu se va retrage din proiect înainte 

de finalizarea acestuia sau va fi exclus pentru nedesfășurarea 

activităților/desfășurarea deficitară a acestora. 

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor 

referitoare la copilul meu în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă 

natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informații false în 

documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în dosarul de 

candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete și 

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

obiectul dosarului de candidatură depus (reînnoirea cărților de identitate, schimbarea 

numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), să anunț echipa de proiectului și să 

aduc o copie a actelor doveditoare.  

Data 

 Semnătura părintelui 

Semnătura elevului
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Anexa 5 

Recomandarea dirigintelui 
  

Numele şi prenumele elevului/elevei: ______________________________ 

Clasa: _________________________ 

Media generală în anul școlar 2019-2020 (doar pentru elevii claselor a XI-a): _____ și 2020-2021 _____. 

Media la purtare în anul școlar 2019-2020 (doar pentru elevii claselor a XI-a): _____ și 2020-2021 _____. 

Dacă media la purtare este mai mică de 10, precizați motivul: ______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Precizați dacă elevul/eleva se implică în rezolvarea problemelor clasei: 

Nu☐ 

 

Da, ca executant sau la sugestia altora ☐ 

 

Da, propune soluții reale și ajută la rezolvarea 

problemelor☐ 

Precizați dacă elevul/eleva a avut în anii școlari anteriori absențe nemotivate: 

Da☐ Nu☐ 

Dacă elevul/eleva a avut absențe nemotivate, precizați cauzele pe care le cunoașteți (1-2 exemple): 

______________________________________________________________________ 

Precizați dacă elevul/eleva participă la activitățile extrașcolare: 

Nu☐ Da, ca executant/spectator ☐ Da, ca participant activ☐ Da, ca organizator ☐ 

În cazul în care răspunsul e pozitiv, dați exemplu de o activitate în care s-a implicat elevul și explicați 

pe scurt care a fost rolul său în acea activitate: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Notați pe o scară de la 1 la 4 (satisfăcător, bine, foarte bine, excelent) cum apreciați următoarele 

competențe ale elevului/elevei:  

Competențe Nu a participat la 

activități care să 

probeze 

competența 

aceasta 

Satisfăcător Bine Foarte 

bine 

Excelent 

Gândire creativă      

Capacitatea de a lucra în echipă      

Relaționarea cu ceilalți elevi      

Relaționarea cu profesorii școlii      

Relaționarea cu personalul școlii      

Adăugaţi orice alt aspect pe care îl consideraţi relevant pentru caracterizarea elevului/elevei.  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

Subsemnatul/a ___________________________, profesor diriginte al clasei __________, de la 

Colegiul Național „Costache Negri” Galați, declar pe proprie răspundere că datele reflectate în prezenta 

caracterizare sunt reale și se bazează pe documentele școlare și observarea comportamentului elevului în 

cadrul activităților curriculare și extracurriculare. 

 Data                                                                                                                                 Semnătura  
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Anexa 6 

 

Grilă de evaluare – limba engleză 

 

Elevii care au obținut un certificat Cambridge B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency în 

perioada ianuarie 2019-septembrie 2021, se vor prezenta în ziua probei de limbă engleză cu 

certificatul în original pentru echivalare. Acestor elevi li se va acorda punctajul maxim la probă 

cu condiția ca documentele solicitate la dosar (scrisoare de intenție, material de promovare, plan 

de excursie) să fie în limba engleză.  

Nr. 

crt. 
Competențe evaluate 

Punctaj 

maxim 

Puntaj  

acordat 

1. Capacitatea de a povesti, de a descrie sau de a expune 

clar, precis, coerent o serie de elemente legate de tema 

propusă. 

10 puncte  

2. Capacitatea de a dezvolta o argumentați clară, 

susținându-și punctul de vedere cu exemple pertinente 

10 puncte  

3. Utilizarea unui vocabular variat, adecvat temei 20 de puncte  

4. Construirea corectă a enunțurilor în limba engleză, 

respectând structura frazei simple și a frazelor 

complexe 

20 de puncte  

5. Folosirea corectă a unor structuri gramaticale variate 10 puncte  

6. Folosirea corectă și variată a conectorilor/cuvintelor de 

legătură 

10 puncte  

7. Capacitatea de a se exprima cursiv și de a pronunța 

clar cuvintele limbii engleze 

10 puncte  

8. Capacitatea de a face față dialogului, de a se adapta la 

situația de comunicare, dând răspunsuri corecte și 

adecvate 

10 puncte  

TOTAL: 100 de puncte  

 

 

Calificarea la etapa următoare este condiționată de obținerea a minimum 85 de puncte 

la această probă.  
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Anexa 7 

 

Scrisoarea de intenție/Motivational letter 

Instrucțiuni privind conținutul acesteia 

 

 

 

Introducerea 

Precizați de unde ați aflat despre concursul acesta, pentru ce proiect anume candidați. 

 

Cuprinsul 

Prezentați: 

• Motivele pentru care ați dori să faceți parte din proiectul acesta. Enumerați cel puțin 3. 

• Calitățile care vă recomandă pentru acest proiect. Enumerați cel puțin 3. Pe cât posibil 

explicați concis care sunt dovezile care probează aceste calități (anumite activități desfășurate, 

anumite rezultate etc.). 

• Cum credeți că vă va influența participarea la acest proiect parcursul profesional, alegerea 

carierei. 

 

Încheierea 

 

Mulțumiri adresate lectorului, exprimarea disponibilității de a oferi mai multe informații. 

 

 

Vă recomandăm următoarele resurse unde se detaliază modul de redactare a unei scrisori de intenție în 

limba engleză:  

https://europa.eu/europass/ro/create-europass-cover-letter  

https://novoresume.com/career-blog/how-to-write-a-motivation-letter 
 

  

https://europa.eu/europass/ro/create-europass-cover-letter
https://novoresume.com/career-blog/how-to-write-a-motivation-letter
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Anexa 8 

 

 

Grila de evaluare a materialului digital 

Se poate promova un obiectiv turistic cultural, o activitate, o modalitate de a descoperi 

orașul/regiunea printr-un mijloc de transport ecologic. Sustenabilitatea se referă la un impact 

redus asupra mediului înconjurător.  

Se va avea în vedere promovarea obiectivului/activității respective, dar abilitățile de a 

utiliza un instrument digital și creativitatea. 

Materialul va conține obligatoriu fie numele proiectului Sm@rtStuff și sigla acestuia 

(v. fișierul anexat). 

Materialul trebuie să nu fie violent, jignitor, să aducă atingere niciunei persoane sau 

instituții.  

Sigla va fi trimisă în format electronic (.png sau .jpeg/jpg, .mpeg etc.) însoțită, după 

caz, de fișierul-sursă (.psd, .xcf, .ai, .cdr etc.) al materialului, dosarul cu alte imagini/fotografii 

utilizate sau linkurile la programele online în care s-a realizat sigla la adresa de e-mail 

proiectsmartstuff@gmail.com. 

Materialul realizat va fi evaluat de un juriu specializat, după următoarele criterii: 

Nr. crt. Criteriu Punctaj 

maxim 

Punctaj 

acordat 

1.  Relevanţa pentru tema proiectului 20  

2.  Atractivitate 10  

3.  Originalitate 10  

4.  Funcţionalitate (vizibilitate și lizibilitate) 20  

5.  Adaptabilitate (pentru diferite medii și diferite 

produse) 

10  

6.  Scurtă descriere în cadrul interviului a design-ului 

grafic propus explicând identitatea grafică (ce a 

vrut să exprime, cum a facut-o) 

20  

7.  Prezentarea în cadrul interviului a altor informații 

relevante: programul utilizat pentru realizarea 

designului etc. 

10  

Total 100  
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Anexa 9 

 

Recomandări pentru realizarea  

planului excursiei  

 

 

Pentru înscrierea în proiect, vi se propune să realizați un plan de excursie, având ca 

punct de pornire orașul Galați și desfășurându-se pe o distanță maximă de 500 de kilometri 

(dus-întors: 250-250). 

În realizarea planului trebuie să aveți în vedere: 

 

1. Denumirea obiectivelor alese, localizare, scurtă descriere (2-3 rânduri/obiectiv) – 

minimum 4 obiective-maximum 10. 

2. Argumentul: importanța obiectivelor alese, beneficiile promovării acestuia 

(importanța lor nu trebuie să fie prezentată individual, se poate realiza și prin 

referire la un grup de obiective asemănătoare) 

3. Grupul-țintă: tinerii de 15-18 ani din alte țări ale Uniunii Europene. 

4. Obiectivele excursiei: precizați concret care este impactul estimat al excursiei 

vostru asupra grupului-țintă și asupra turismului românesc. 

5. Propunerea o activitate pe care o veți desfășura în cadrul excursiei, alta decât 

vizitarea unui obiectiv turistic. 

6. Prezentarea modului în care ați organiza această activitate: 

a) Resursele umane. Sunt 15 organizatori. Care ar fi responsabilitățile acestora?  

b) Resursele materiale de care ați avea nevoie în realizarea acestei activități.  

c) Locul de desfășurare. 

d) Parteneri implicați (aveți în vedere și modul în care îi veți convinge pe aceștia 

să se alăture demersului vostru) – instituții, firme etc. 

e) Etapele activității: planificarea, promovarea, desfășurarea propriu-zisă și 

evaluarea excursiei. Pentru fiecare etapă explicați, pe scurt, cum vă propuneți 

să o desfășurați, pe cine implicați. 

7. Anticiparea eventualelor dificultăți în organizarea excursiei și propunerea unor 

soluții de depășire a acestor dificultăți. 
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Grila de evaluare a abilităților antreprenoriale  

(planul excursiei) 

 

 

 

 

 

Numele și prenumele elevului________________________, clasa_____ 

 

Nr. 

crt. 
Competențe evaluate Punctaj maxim 

Puntaj  

acordat 

1. ▪ capacitatea de a planifica activitățile 

(cel puțin o activitate interactivă). 

 

5  

2. • capacitatea de a selecta mijloacele de 

realizare (etape, resurse umane și 

materiale). 

5  

3. • Capacitatea de a motiva selecția 

obiectivelor, a activităților de 

promovare, a resurselor umane și 

materiale, de a prevedea dificultățile 

și de a propune modalități de depășire 

a acestora. 

10  

 Total 20  

 

 

 

 


