
 
 

 

Anunț selecție elevi pentru  Mobilitatea din  

proiectul Erasmus+ The Challenge to a Healthy Life, 

 2021-1-RO01-KA220-000024460, Mobilitatea 3 Slovacia, Hlohovec, 24 

-28  Octombrie –  2022 

 

Pentru derularea mobilităților de învățare din proiectul Erasmus+ The 

Challenge to a Healthy Life, selectăm  șase elevi care pot îndeplini simultan 

următoarele criterii : 

 

1. Competențe de comunicare în limba engleză, minim nivel mediu; 

2. Competențe de utilizare a calculatorului-minim nivel mediu; 

3. Este elev al Colegiului National „Liviu Rebreanu”, Bistrița, în anul școlar 

2021-2022, ciclul gimnazial (școala parteneră are elevi de maximum 14 ani) 

4. S-a implicat în activitățile de proiect implementate în perioada Noiembrie 2021- 

Septembrie 2022 

5.  Este motivat să-și îmbunătățească stilul de viață; 

6. Are capacitatea de a lucra într-o echipă, acceptă sarcini de lucru în echipă și și 

le asumă, poate respecta termene de timp pentru realizarea activităților și 

documentelor solicitate prin proiect; 

7. Își exprimă sub semnătură privată acordul pentru înregistrarea și prelucrarea 

datelor cu caracter personal, pe tot parcursul derulării proiectului, dar și după 

finalizarea acestuia; 

8. Este dispus/ă să locuiască pe perioada activităților la familii ale elevilor din 

școala parteneră din Slovacia și să găzduiască, timp de o săptămână, în mai 

2023 un elev de la o școală parteneră; 

9. Își asumă participarea pe toată durata mobilității, la toate 

activitățile propuse de partenerul/instituția gazdă; 

10. Își asumă realizarea activităților de follow-up, după mobilitate, 

conform graficului de activități prevăzut prin proiect. 

 

 



 
 

Selecția candidaților se va realiza în 2 etape: 

1. Verificarea eligibilității pe baza documentelor primite; 

2. Interviu (numai cu candidații eligibili). 

 

Calendarul selecției: 

 Transmiterea documentelor solicitate până în data de 15 

septembrie 2022, ora 16.00, 

 Verificarea dosarelor până în data de 16 septembrie 2022, ora 

10.00, 

 Afișarea candidaților eligibili – 16 septembrie 2022, ora 10.00 

 Contestațiile privind evaluarea dosarelor se pot depune până în 

data de 19 septembrie 2022, ora 12.00 

 Interviu cu candidații eligibili, în data de 19 septembrie 2022. 

Interviul nu este contestabil; 

 Afișarea listelor cu candidații selectați, rezervă și respinși în data 

de 20 septembrie 2022, ora 16.00. 

 

 Cei interesați sunt rugați să trimită o scrisoare de intenție în 

limba engleză până la data de 15 septembrie 2022, ora 16.00, la 

adresa de mail educativ@cnlr.ro. 


