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Context: 
Din luna septembrie 2019 până în luna august 2021 la Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil", 

Ploiești se va derula parteneriatul strategic Erasmus+, finanţat de Comisia Europeană, prin 
intermediul A.N.P.C.D.E.F.P. “I WILL BE IN BUSINESS WORLD »,  număr de referință 2019-1-
PL01-KA229-064938_2 
 

Proiectul a fost elaborat cu intenția de a aduce împreună elevi din diferite țări europene, 
creând un spațiu pentru învățare unul de la celălalt, astfel încât să se lucreze pentru a atinge 
obiective comune. 

Deși pare sofisticat, antreprenoriatul ar trebui să fie o abilitate cheie a cetățenilor moderni, 
deci nu este așa uimitor că elevii ar trebui să se familiarizeze cu primele noțiuni încă din ciclul 
primar. Simțul inițiativei elevilor creează un spațiu pentru creșterea personală și le va permite 
acestora să găsească o zonă în care pot deveni lideri mai târziu. 
 
Parteneri: 

Zespol Placowek Oswiatowych,  Platerów, Polonia 
Huseyin Ayaz Ortaokulu, Istanbul, Turcia 
2nd Primary School of Iraklia, Iraklia, Grecia 
Agrupamento de Escolas do Vale de S.Torcato, Guimarães, Portugalia 

 
Obiective 

1. Să înzestreze elevii cu instrumentele necesare dezvoltării simțului inițiativei 
2. Să descopere și exploreze oportunitățile pe care UE le oferă 
3. Să promoveze toleranța și diversitatea juxtapunând culturile europene 
4. Să ofere spațiu pentru colaborarea internațională 
5. Să îmbunătățească abilitățile de comunicare și lingvistice ale elevilor 
6. Să dobândească unele cunoștințe legate de antreprenoriat 
7. Să popularizeze ideea și cunoștințele start-up-urilor 
8. Să se concentreze pe dezvoltarea creativității și a gândirii critice 
9. Să creeze un mediu pentru cooperarea dintre școli și antreprenorii locali 

 
Grup ţintă: 

 elevi din clasele a VI-a si a VII-a 
 
În perioada 09.12.2019 – 20.12.2019, se va realiza selecția participanților la schimburile de 

elevi pe termen scurt în cadrul parteneriatului strategic Erasmus+, I will be in business world, 
conform calendarului anexat (Anexa 1) 

 
Selecţia se desfasoară sub forma unui concurs. Vor fi selecţionati 19 elevi, dintre 

care unul, rezervă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, conform criteriilor 
specifice de selecţie și indicatorilor de evaluare (Anexa 3).  

Din bugetul proiectului se vor finanţa cheltuielile de transport şi subzistenţă. Elevii 
vor fi găzduiţi de familiile elevilor din ţara gazdă. 
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Mobilitate 1        
Perioada: 1- 7 martie 2020     
Tara gazda:  Grecia       
Localitate: Iraklia       
Nr.participanti: 6       
 
Mobilitate 2        
Perioada: 17-23 mai 2020     
Tara gazda:  Portugalia       
Localitate: Guimarães       
Nr.participanti: 6       
 
Mobilitate 3        
Perioada: 18-24 aprilie 2021     
Tara gazda:  Turcia       
Localitate: Istanbul        
Nr.participanti: 6       
 
În selectarea elevilor se vor lua în considerare următoarele criterii:  
 candidatul trebuie sa fie elev la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” MUNICIPIUL 

PLOIEŞTI pe parcursul desfăşurării proiectului - septembrie 2019 – august 2021; 
 motivația de a participa la proiect (probă scrisă - eseu, interviu) 
 competențe de comunicare în limba engleză (nivel minim B1/B2)  
 competenţe antreprenoriale şi spirit de inițiativă, abilități de comunicare, negociere, lucru în 

echipă, de time management, adaptabilitate, toleranță, seriozitate, gândire creativă, implicare 
activă în diferite proiecte, rezistență la stres (recomandare, chestionar, interviu);  

 disponibilitatea de a caza elevi din şcolile partenere, participanți la întalnirea de proiect din 
România 

 fără abateri şi sancţiuni disciplinare 
 
Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:  
 Cerere adresată Comisiei de selecție (Anexa 2) - semnată și datată de un reprezentant legal al 

participantului 
 Recomandarea unei persoane abilitate din sfera activităților educaționale şcolare şi/sau 

extraşcolare la care a participat sau participă elevul  
 
Repartizarea se va face în ordinea punctajelor, în funcţie de opţiuni (specificate in cerere) 
 
Important!  

În cazul în care s-a realizat plata cheltuielilor de călătorie, iar elevul renunță la 
mobilitate (excluzând situaţiile de forţă majoră - conform regulamentului financiar 
Erasmus+), acesta va rambursa integral contravaloarea cheltuielilor efectuate. 

Activitatea desfaşurată în cadrul proiectului presupune alocarea unui timp 
suplimentar de lucru şi îndeplinirea unor sarcini specifice activităţilor proiectului, în afara 
orelor de curs. 
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ANEXA 1. Calendarul procesului de selecție 
 

Etapa  Termen  

Diseminarea proiectului și a informațiilor 
referitoare la procesul de selecție  

9-16 decembrie 2019 

Depunerea dosarelor de către candidați  
Până pe data de 16.12.2019, ora 18:00, la 
secretariatul şcolii 

Afisarea listei participanților şi a programării 
pentru evaluare – site-ul şcolii 

17.12.2019 ora 19:00  

Evaluarea competențelor în tematica 
proiectului – chestionar şi eseu argumentativ 
– probă scrisă 

18 decembrie 2019 (9:00 – 9:50) 

Evaluarea competențelor lingvistice în limba 
engleză – scris 

18 decembrie 2019 (10:10 – 11:00) 

Evaluarea competențelor de comunicare şi 
lingvistice-interviu.  

18 decembrie 2019 ( începând cu ora 
11:10) 

Anunțarea rezultatelor procesului de selecție 
– site-ul şcolii 

19 decembrie 2019 

Semnarea de către părinții elevilor declarați 
admişi a acordului de participare la mobilitate 

20 decembrie ora 12:00 
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Anexa 2 
 
 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
ÎN ECHIPA DE MOBILITĂŢI  

A PARTENERIATULUI STRATEGIC ÎNTRE ȘCOLI 
 I will be in business world 

 
 
 

  
Doamnă Director, 

 
 
 

Subsemnatul,___________________________________________, în calitate de 

părinte/reprezentant legal al elevului __________________________________________ , 

din clasa a ________la ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE MOISIL” PLOIEŞTI, vă rog să 

aprobați înscrierea fiului/fiicei meu/mele la etapa de selecție în echipa de mobilitate a 

Parteneriatului strategic între școli, având titlul “I will be in business world”. 

Menţionez că ordinea opţiunilor fiicei/fiului mele/meu este: …………………………… 

…………………………………….  

  Declar că: 

1. am disponibilitatea de a caza unul/ doi elev(i) 

 
2. fiul/fiica mea a / nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri europene în cadrul altui 

parteneriat strategic Erasmus+ 

 

3. informațiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete și corecte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Data:         Semnătura,  
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Anexa 3 
 

 
Criteriile specifice de selecție și indicatori de evaluare 

 
 

CRITERIUL INDICATORI DE EVALUARE 

I. Competențe lingvistice, 
abilități de comunicare 

Evaluare limba engleză, scris şi oral (interviu) 
*Elevilor care dețin certificat Cambridge nivel KET (nivel B2), 
PET (nivel B1) li se va echivala aceasta probă, primind 
punctajul maxim.  

II. Motivație pentru 
participarea la activitățile 
proiectului 
 

Eseu, interviu în limba engleză și în limba romană 

III. Competențe în tematica 

proiectului 
Chestionar, scrisoarea de recomandare 

IV. Calități morale și de 
comportament, capacitate 
de cooperare, spirit de 
inițiativă, lucru în echipă, 
adaptabilitate, toleranță, 
seriozitate, gândire 
creativă, implicare activă în 
diferite proiecte 

Evaluarea scrisorilor de recomandare 

V. Disponibilitatea de a 
caza doi elevi 

Specificat în cerere 

VI Prima participare, 
finanțată din fonduri UE, la 
mobilități în cadrul unui 
proiect 

Specificat în cerere 

 
 


