
                 Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“ 
                      Membru al Alianţei Colegiilor Centenare 
                      Str.  Traian   Nr. 19, Constanţa   cod 900743 
                      Tel: 0341405826;  Telefax: 0241617514 
                      E-mail: cnmihai_eminescucta@yahoo.com 
                      Site : http://cnmecta.ro 
      
Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1, Educație școlară - Mobilitatea persoanelor în scopul învățării 
Nr. contract 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060397 
Perioada: 01 06.2022-31.08.2023 

 
 

 
 

ANUNȚ PENTRU ELEVII CARE AU APLICAT PENTRU MOBILITATE ÎN CEHIA  
 
 

În cadrul programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1, Educație școlară - Mobilitatea persoanelor în 
scopul învățării 

Nr. contract 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060397 
 

 
1. Elevii claselor a XII-a nu sunt eligibili pentru această mobilitate, conform Apelului de selecție, 

art. 1.3. Ca atare sunt declarați RESPINȘI. 
 

2. Ceilalți elevi sunt așteptați, vineri, pentru proba de interviu, conform tabelului atașat. 
INTERVIUL VA FI ÎN LIMBA ENGLEZĂ.  
 

3. Fiecare elev prezent la interviu aduce Anexa 2.1 și Anexa 3.1, completată și semnată de 
părinți/tutore legal, fizic. Neprezentarea celor două anexe înainte de interviu nu vă permite să 
participați, ca atare sunteți declarați RESPINȘI. 
 

4. IMPORTANT! Elevii din categoria oportunități reduse vor aduce, la interviu, pe lângă Anexa 
2.1 și Anexa 3.1,  o declarație pe propria răspundere, semnată de părinte/tutore legal, în care 
să se menționeze că se află într-una din situațiile enumerate în aplicație: burse sociale, 
medicale, orfani, elevi provenind din familii monoparentale, elevi de etnie romă, elevi cu CES . 

Pentru cei care au scris ALTE SITUAȚII, vă rugăm să explicați în declarație situația. 

5. Citiți cu atenție Apelul, deoarece acolo aveți informații importante pentru proba de interviu 

6. Se va selecta câte un elev de rezervă de la fiecare profil. 

Notă. 

Deoarece au fost foarte multe aplicații, interviul se va derula pe 2 zile. 
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Nume și prenume Proba interviu Ora  
Micu Mihai 

Vineri, 16 septembrie 15.00 

Manea Andrei-Daniel Vineri, 16 septembrie 15.00 
Tudor Mihnea Ionut Vineri, 16 septembrie 15.00 

  Târziu Mihai Vineri, 16 septembrie 15.00 
Rațiu Ștefan-Rareș Vineri, 16 septembrie 15.00 
Lungu Diana Elena Vineri, 16 septembrie 15.00 

   
Rementov Maxim Luni, 19 septembrie 18.00 

Stratulat Mihai Alexandry Luni, 19 septembrie 18.00 
Neamțu Rareș-Andrei  Luni, 19 septembrie 18.00 
Dumitru Stefan Radu Luni, 19 septembrie 18.00 

Ianculescu Amalia-Cristina Luni, 19 septembrie 18.00 
Seitan Eric Luni, 19 septembrie 18.00 

Luca Elena-Alexandra Luni, 19 septembrie 18.00 
Luca Ana-Maria Luni, 19 septembrie 18.00 

Dan Ovidiu Luni, 19 septembrie 18.00 
Paimschi Ana-Ariadna Luni, 19 septembrie 18.00 

Grigore Alexandru Răzvan  Luni, 19 septembrie 18.00 
Georgescu Teodora Luni, 19 septembrie 18.00 

Arventi Iulia Luni, 19 septembrie 18.00 
Cabrancea Ioana-Anastasia Luni, 19 septembrie 18.00 

Voineagu Mina Valeria  Luni, 19 septembrie 18.00 
Fulfuc Adela Georgiana Luni, 19 septembrie 18.00 
Boariu Andra-Mihaela Luni, 19 septembrie 18.00 

Cazan Alexandru-Nicolas Luni, 19 septembrie 18.00 
Grosu Alexia Ema Luni, 19 septembrie 18.00 

Gurgu Eduard Andrei  Luni, 19 septembrie 18.00 
Strazzacappa Francesco  Luni, 19 septembrie 18.00 

Palanga Eric Luni, 19 septembrie 18.00 
Dan Ovidiu Luni, 19 septembrie 18.00 

Limban David Luni, 19 septembrie 18.00 
   

Tudor Patricia  Vineri, 16 septembrie 16.00 
Caluschi Daria Vineri, 16 septembrie 16.00 

Elias-Bagiu Alexandra Vineri, 16 septembrie 16.00 
Ciulei Bianca Vineri, 16 septembrie 16.00 
Ene Andreea Vineri, 16 septembrie 16.00 

Mihai Cosmin-Dumitru  Vineri, 16 septembrie 16.00 
Tănase Maria Rucsandra Vineri, 16 septembrie 16.00 

   
Lupescu Roxana Georgiana. Vineri, 16 septembrie 18.30 

jipescu ines ioana  Vineri, 16 septembrie 18.30 
Guiu Alexia Vineri, 16 septembrie 18.30 

Potinteu Amalia Elena Vineri, 16 septembrie 18.30 
Stefan Alexandra-Elena Vineri, 16 septembrie 18.30 

Ștefan Mara  Vineri, 16 septembrie 18.30 
Deoșlea Lorena-Maria Vineri, 16 septembrie 18.30 

Frigioiu Alexandra Vineri, 16 septembrie 18.30 
Gherghisan Stefania-Isabela Vineri, 16 septembrie 18.30 

Amet Andreea-Elmas Vineri, 16 septembrie 18.30 
Gemanaru Leonard Dumitru Vineri, 16 septembrie 18.30 
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Bratu Larisa Vineri, 16 septembrie 18.30 
Filimon Daria  Vineri, 16 septembrie 18.30 

   
Nae Bianca  Vineri, 16 septembrie 17.30 

David V. Florentina-Gabriela Vineri, 16 septembrie 17.30 
Vlaicu Smaranda Vineri, 16 septembrie 17.30 

Albu Maria-Izabela Vineri, 16 septembrie 17.30 
Stamatin Ioana  Vineri, 16 septembrie 17.30 

Drumea Octavian Alexandru Vineri, 16 septembrie 17.30 
nastase ayan Vineri, 16 septembrie 17.30 

Conțu Ioana Alexandra  Vineri, 16 septembrie 17.30 
Olteanu Ioana-Cristina Vineri, 16 septembrie 17.30 
Zama Adrian-Robert Vineri, 16 septembrie 17.30 

Delicostea Daria Ioana  Vineri, 16 septembrie 17.30 
Burlacu Anamaria Elena Vineri, 16 septembrie 17.30 
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Anexa 2.1 

ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL 
 

Subsemnatul/Subsemnata,............................................................................................ 

CNP…….......................... CI, seria………Nr.……… eliberat de.…………..…………….., la 
data de………………., adresa........................................................................................................ 
localitatea………………judeţul………………telefon………..…………e-mail........................ 

 
în calitate de părinte / tutore al elevului/ elevei…………………………………………… 

clasa ………… CNP… ......................................... , 
 
telefon elev…………………, adresă e-mail....................................... 

Precizez că am luat notă de prevederile apelului de selecție din proiectul menționat 
mai sus și sunt de acord cu acestea. 

Declar următoarele: 
- sunt de acord cu participarea fiului meu /fiicei mele la concursul de selecţie pentru proiectul 
ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1-Educația Școlară (SCH) 2022-1-RO01-KA121-SCH-
000060397 
- îmi asum răspunderea cu privire la îndeplinirea, de către fiul meu/fiica mea a 
tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarilor prin proiect (participarea la toate activitățile de 
proiect, în cazul în care va fi selectat pentru participarea la mobilitate în calitate de beneficiar). 

 
 
 
 
 

Data: Nume și prenume: 

 
 

Semnătură 
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Anexa 3.1. 

Declaraţie de consimţământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

- elevi -  

Subsemnatul(a).................................................................................. , cod numeric personal 
........................................................ , născut(ă) la data ..........................................................................în localitatea 
...................................................... , domiciliat(ă) în .............................................................................................. , 
posesor al C.I. seria......... nr.................., eliberată de........................................., la data de ............... părinte al 
elevului/elevei..........................................................................................................., declar că:  

-Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) adoptat de Parlamentul European şi Consiliul 
Uniunii Europene.  

-Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor mele și ale copilului meu şi 
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.  

-Am fost informat(ă) că datele cu caracter personal, ale mele și ale copilului meu, urmează să fie prelucrate şi stocate 
Colegiului Național „Mihai Eminescu” din cadrul Acreditării Erasmus+  - Acțiunea Cheie 1 - Educație Școlară - 
Mobilitatea persoanelor în scopul învățării - 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060397.  

-Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor cu caracter personal ale mele și ale copilului meu, este necesară în 
vederea obligaţiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv Colegiului Național „Mihai Eminescu” din cadrul 
Acreditării Erasmus+  - Acțiunea Cheie 1 - Educație Școlară - Mobilitatea persoanelor în scopul învățării - 2022-1-RO01-
KA121-SCH-000060397, precum şi în scopul intereselor şi drepturilor ce îmi revin.  

-Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal sunt comunicate autorităţilor publice precum şi altor 
instituţii abilitate la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau organelor de cercetare penală. 

 -Am fost informat(ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor cu caracter personal ale mele și ale copilului meu, am 
obligaţia de a aduce la cunoştinţa operatorului, respectiv Colegiului Național „Mihai Eminescu” din cadrul Acreditării 
Erasmus+  - Acțiunea Cheie 1 - Educație Școlară - Mobilitatea persoanelor în scopul învățării - 2022-1-RO01-KA121-
SCH-000060397 orice modificare survenită asupra datelor mele personale.  

-Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimţămâtul în orice moment printr-o cerere scrisă, întemeiată, 
datată şi semnată depusă la sediul Colegiului Național „Mihai Eminescu” exceptând cazul în care prelucrarea datelor 
mele cu caracter personal este necesară în legătură cu raportul de muncă/serviciu.  

În consecinţă, îmi dau consimţământul pentru prelucrarea, transmiterea şi stocarea datelor cu caracter personal ale 
mele și ale copilului meu în cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu” din cadrul Acreditării Erasmus+  - Acțiunea 
Cheie 1 - Educație Școlară - Mobilitatea persoanelor în scopul învățării - 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060397 

DATA………………….      SEMNATURA……………......................... 

 



                 Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“ 
                      Membru al Alianţei Colegiilor Centenare 
                      Str.  Traian   Nr. 19, Constanţa   cod 900743 
                      Tel: 0341405826;  Telefax: 0241617514 
                      E-mail: cnmihai_eminescucta@yahoo.com 
                      Site : http://cnmecta.ro 
      
Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1, Educație școlară - Mobilitatea persoanelor în scopul învățării 
Nr. contract 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060397 
Perioada: 01 06.2022-31.08.2023 

 
 

Anexa 4 
 
 
Grilă punctaj interviu elevi 
 

Proba de interviu - minim 60 p - maxim 80 p 

Exprimarea și coerența discursului în limbă 
engleză. 0-20p 

Argumentarea participării la proiect în limba 
engleză 0-20p 

Răspunsuri clare, concrete și la obiect în limba 
engleză 0-20 p 

Prezentare clară a parcursului personal și 
profesional 0-20p 
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DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
 

Subsemnatul/Subsemnata,............................................................................................ 

CNP…….......................... CI, seria………Nr.……… eliberat de.…………..…………….., la 
data de………………., adresa........................................................................................................ 
localitatea………………judeţul………………telefon………..…………e-mail........................ 

 
în calitate de părinte / tutore al elevului/ elevei/elevului……………………………………… 

din clasa ………… CNP… ................................... , 
 

Declar că fiica mea/fiul meu se încadrează într-una din categoriile care se încadrează la 
oportunități reduse,............................................................................................ 
 
Am luat la cunoștință că falsul în declarații se pedepsește conform legii. 

 
 
 
 
 

Data: Nume și prenume: 

 
 

Semnătură 
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Despre Acreditare ERASMUS+ 
 

 
 

CE ESTE ACREDITAREA ERASMUS+? 
 

Acreditarea Erasmus reprezintă instrumentul prin care organizațiile și instituțiile pot participa 
într-un mod continuu în cadrul programului Erasmus+ 2021-2027, oferindu-le anual acces simplificat 
la finanțare în cadrul Acțiunii-cheie 1, proiecte de mobilitate. 

 
Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că organizația aplicantă este capabilă să 

implementeze un plan de dezvoltare strategică pe termen mediu sau lung. Pentru aceasta, organizația 
candidată elaboreaza un plan de punere în aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, 
denumit Plan Erasmus, ca parte a unui efort organizațional mai amplu de a-și gândi strategic 
dezvoltarea. 

 
 
Obiectiv strategic CNME: Perfecționarea personalului în domeniul formării profesionale și 

îmbunătățirea competențelor de bază ale elevilor colegiului pentru o educație integrată, sustenabilă, 
responsabilă și europeană prin participarea la programe finanțate prin programul Erasmus.  
Obiective specifice:  
 
OS.1. Îmbunătățirea și eficientizarea competențelor digitale, management performant în domeniul calității și 
digitalizării pentru profesori  pentru o educație sustenabilă în perioada acreditării 2021-2025.  
OS.2 Diversificarea și perfecționarea metodelor de predare-învățare-evaluare, a competențelor de modelare 
a conținuturilor printr-o abordare integrată curriculară 
O.S.3. Corectarea, îmbunătățirea și creșterea competențelor digitale și aplicarea lor în specializările lor de 
nivel mediu pentru 40 elevi, prin participarea la stagii de formare în perioada acreditării 2021-2025 
Obiectiv specific 5: Perfecționarea și dezvoltarea competentelor de a lucra cu elevii cu cerințe educaționale 
speciale (CES) pentru dezvoltarea unei educații incluzive și promovarea diversității pentru 1 consilier școlar 
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și 5 profesori în perioada 20121-2025 
 

I. DOMENIUL CREȘTERII CAPACITĂȚII CETĂȚENIEI ACTIVE ÎN CONTEXT EUROPEAN  
 

Obiectiv specific 6: Crearea de oportunități de învățare, relaționare interculturală prin implicarea în 
activități de promovare a cetățeniei active și creare de rețele de networking pentru 50 elevi în perioada 
2021-2025.  
Aici sunt vizate mai multe domenii de formare și îmbunătățire:  
1. Alfabetizare media: dezvoltarea capitalului uman prin creșterea responsabilității față de valorile și 
principiile europene, dezvoltarea abilităților de a analiza prin gândire critică, analiză, selectarea informațiilor 
corecte din multitudinea de informații prin joc de rol în media, debate.  
2. Management de proiect - Proiecte eTwinning și ESC. 
3. Leadership și advocacy - proiecte în domeniul tineret pentru elevi pe probleme existente 
4. Consiliere în carieră prin career shadowing - dezvoltarea abilităților de creare a Planului de 
dezvoltare personală în carieră. 
 
În România, predarea alfabetizării mediatice nu este sistematică, fiind adesea destul de dificil pentru elevi să 
distingă între informația falsă și cea adevărată. Introducerea alfabetizării media este importantă pentru a 
asigura pluralismul, incluziunea și apăra valorile europene, pentru a contribui la responsabilizarea cetățenilor 
pentru a putea face alegeri informate și a crește eficiența participării în procesul democratic. 
De asemenea, s-a constatat o deficiență la nivelul managementului de proiect la elevi. Este important să 
înțeleagă că pot contribui la rezolvarea unei probleme a comunității prin proiecte europene. Obiectivul 
principal este ca în 2022 să depunem primul proiect de solidaritate pe ESC și să fie înscriși câți mai mulți 
elevi pe platforma de voluntariat a ESC. 
De cele mai multe ori asumarea de a fi lider pentru un grup nu este ușoară, deoarece presupune multe 
necunoscute. Dorim să promovăm treptat și aceste două principii, de leadership și advocacy, la nivelul 
managementului. Liderul trebuie să însemne schimbare, comunicare, echipă. Advocacy trebuie cunoscută de 
elevi ca o metodă sau o abordare utilizată pentru a schimba politicile și practicile, reforma instituțiile, 
modifica raporturile de putere, schimba atitudini și comportamente și a oferi activității de proiect un impact 
mai larg. 
Și la final, după ce știm cum să facem față manipulărilor, știm să facem proiecte, am contribuit la binele 
comunității prin voluntariat, am fost lideri și am reușit să schimbăm ceva în politicile publice, putem să avem 
o imagine a ceea ce vrem să facem mai departe, ce carieră alegem în cunoștință de cauză. 
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	Voineagu Mina Valeria 
	18.00
	Luni, 19 septembrie
	Fulfuc Adela Georgiana
	18.00
	Luni, 19 septembrie
	Boariu Andra-Mihaela
	18.00
	Luni, 19 septembrie
	Cazan Alexandru-Nicolas
	18.00
	Luni, 19 septembrie
	Grosu Alexia Ema
	18.00
	Luni, 19 septembrie
	Gurgu Eduard Andrei 
	18.00
	Luni, 19 septembrie
	Strazzacappa Francesco 
	18.00
	Luni, 19 septembrie
	Palanga Eric
	18.00
	Luni, 19 septembrie
	Dan Ovidiu
	18.00
	Luni, 19 septembrie
	Limban David
	16.00
	Vineri, 16 septembrie
	Tudor Patricia 
	16.00
	Vineri, 16 septembrie
	Caluschi Daria
	16.00
	Vineri, 16 septembrie
	Elias-Bagiu Alexandra
	16.00
	Vineri, 16 septembrie
	Ciulei Bianca
	16.00
	Vineri, 16 septembrie
	Ene Andreea
	16.00
	Vineri, 16 septembrie
	Mihai Cosmin-Dumitru 
	16.00
	Vineri, 16 septembrie
	Tănase Maria Rucsandra
	18.30
	Vineri, 16 septembrie
	Lupescu Roxana Georgiana.
	18.30
	Vineri, 16 septembrie
	jipescu ines ioana 
	18.30
	Vineri, 16 septembrie
	Guiu Alexia
	18.30
	Vineri, 16 septembrie
	Potinteu Amalia Elena
	18.30
	Vineri, 16 septembrie
	Stefan Alexandra-Elena
	18.30
	Vineri, 16 septembrie
	Ștefan Mara 
	18.30
	Vineri, 16 septembrie
	Deoșlea Lorena-Maria
	18.30
	Vineri, 16 septembrie
	Frigioiu Alexandra
	18.30
	Vineri, 16 septembrie
	Gherghisan Stefania-Isabela
	18.30
	Vineri, 16 septembrie
	Amet Andreea-Elmas
	18.30
	Vineri, 16 septembrie
	Gemanaru Leonard Dumitru
	18.30
	Vineri, 16 septembrie
	Bratu Larisa
	18.30
	Vineri, 16 septembrie
	Filimon Daria 
	17.30
	Vineri, 16 septembrie
	Nae Bianca 
	17.30
	Vineri, 16 septembrie
	David V. Florentina-Gabriela
	17.30
	Vineri, 16 septembrie
	Vlaicu Smaranda
	17.30
	Vineri, 16 septembrie
	Albu Maria-Izabela
	17.30
	Vineri, 16 septembrie
	Stamatin Ioana 
	17.30
	Vineri, 16 septembrie
	Drumea Octavian Alexandru
	17.30
	Vineri, 16 septembrie
	nastase ayan
	17.30
	Vineri, 16 septembrie
	Conțu Ioana Alexandra 
	17.30
	Vineri, 16 septembrie
	Olteanu Ioana-Cristina
	17.30
	Vineri, 16 septembrie
	Zama Adrian-Robert
	17.30
	Vineri, 16 septembrie
	Delicostea Daria Ioana 
	17.30
	Vineri, 16 septembrie
	Burlacu Anamaria Elena
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