
 

 

 

ANUNȚ 

 

Privind selecția participanților (stagiari VET) 

în cadrul proiectului 

”MOBILITĂȚI DE FORMARE PENTRU UN VIITOR  FĂRĂ GRANIȚE” 

nr. 2020-1-RO01-KA102-078601 

  

         Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil”  Deva anunță organizarea selecției participanților 

(stagiari VET ) în cadrul proiectului  ”MOBILITĂȚI DE FORMARE PENTRU UN VIITOR  

FĂRĂ GRANIȚE”  cu nr. 2020-1-RO01-KA102-078601, finanţat de UE, prin Programul 

Erasmus+ , Actiunea cheie 1 –VET , elevi din grupul țintă al proiectului  menționat,fluxul   

alcătuit după cum urmează: 

-7 elevi calificarea Tehnician în turism-clasa XI B           

-7 elevi calificarea Bucătar-clasa XI D 

-7 elevi Ospătar(chelner) vânzător în unități de alimentație - clasa XI E 

 

Elevii selectați vor desfășura,stagii de educație și formare profesională în străinatate cu o durată 

de 21 zile(19 zile de stagiu+2 zile de calatorie) în perioada 13.06 – 1.07.2022 .  

 

Ce beneficii are un participant la mobilități Erasmus+?  

 Posibilitatea de a urma stagii de pregătire practică  în companii din țara parteneră; 

 Experienţă internaţională deosebit de utilă de-a lungul viitoarei cariere 

 Recunoaşterea activităţii efectuate pe parcursul mobilităţii conform contractului de 

formare și plasament prin intermediul creditelor ECVET şi menţionarea  în suplimentul la 

certificatul de calificare eliberat la absolvire 

 Sprijin financiar care să acopere cheltuielile  generate de viaţa într-o ţară străină si 

transportul internațional 

 Bursa de studii/socială de la școala  se primeşte şi în perioada mobilităţii (exceptând 

vacanţele), dacă participantul  rămâne eligibil 



 

 

Grantul Erasmus+ nu este menit să acopere toate cheltuielile legate de mobilitate!.  

 1967 EUR sprijin individual( pentru mobilitatea din Portugalia ) 

 Cheltuielile de transport internațional se decontează separat și este în limita a 360 

EUR/persoană ( pentru mobilitatea din Portugalia )   

  În timpul mobilităţii ERASMUS+ elevul  nu poate beneficia de alte finanţări din fonduri 

europene! 

 

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE A CANDIDAŢILOR: 

 Calitatea de elev, clasa a XI-a, specializarea/calificările menționate anterior pe 

care și-o  păstrează pînă la incheierea anului școlar în care a efectuat mobilitatea  

 Candidatul nu a mai beneficiat/beneficiază de altă finanțare a UE din alte proiecte 

pentru efectuarea stagiului de practică; 

 Dosarul de candidatură este complet și corect întocmit. 

 Nivel educație, calităţi morale şi de comportament- media minima la purtare 6,50 

în anul scolar anterior mobilitatii 

 Elevul nu are probleme majore de disciplină și nu înregistrează absențe 

nemotivate la materiile de specialitate.. 

 

Conţinutul dosarului de candidatură: 

Documente obligatorii: 

 Cerere de înscriere adresată directorului unității școlare; 

 Copie după Cartea de identitate a candidatului/certificat naștere; 

 Curriculum Vitae în format Europass; 

 Scrisoare de motivație  

 Adeverință de la secretariatul unității școlare unde este înmatriculat, prin care se 

atestă poziția de elev 

 Adeverință care prezintă situația școlară în anul școlar precedent: media generală si 

media la purtare în anul școlar 2020-2021 

 Recomandare eliberată de profesorul diriginte  



 

 Adeverință medicală eliberată de 

medicul de familie care să ateste că este clinic sănătos și apt pentru a călători și a 

desfășura stagiul de pregătire practică; 

 Acordul părinților/tutorelui legal (anexa 5 - declarația angajament). 

 Acord privind utilizarea datelor personale 

 

CRITERII DE SELECŢIE: 

 Respectarea termenului de înscriere/depunere a dosarelor de înscriere 

 Competențe profesionale în domeniu, evaluate prin probă scrisă la module 

specifice specialității; 

 Competențe lingvistice la limba engleză, evaluate prin proba scrisă , nivel minim 

A1; 

 Nivel educație, calități morale și de comportament evaluate prin media generală și 

media la purtare în anul școlar încheiat 2020-2021 și evaluarea recomandării 

eliberată de profesorul diriginte; 

 Motivație pentru participare la stagiul de practică european, evaluată prin 

scrisoare de motivație (intenție) si interviu , disponibilitatea de participare la 

activitățile proiectului (informare, pregătire, diseminare, consiliere). 

 Starea de sănătate-adeverință medicală de la medicul de familie(apt pentru a 

călători cu avionul) 

 

 Menţiuni suplimentare 

Înscrierea candidaţilor se face o singură dată, dosarul se depune la secretariat sau se 

transmite pe emailul școlii moisildeva@yahoo.com și se inregistrează. 

Dosarele incomplete din punct de vedere al documentelor sau neconforme cu locurile 

disponibile (nivel de studiu, calificare ) determină excluderea candidatului din selectie. 

Rezultatele școlare (media anilor anteriori,semestrului incheiat si purtare) vor fi colectate 

centralizat de către un membru al echipei de gestiune a proiectului Erasmus+ de la secretariatul 

unitatii scolare, pană la încheierea procesului de inscriere. 

Candidații au obligația de a verifica exactitatea datelor inscrise în listele nominale și a sesiza 

eventualele neconcordanțe cu datele reale.  



 

Selecţia elevilor se 

realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, dizabilităţi, categorie 

socială şi orice alt criteriu. 

Ierarhizarea candidatilor in vederea selecţiei participantilor şi a poziţiilor de rezervă (1-3) 

se realizează in ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare. 

 

PROBELE CONCURSULUI DE SELECŢIE: 

 probă scrisă la module specifice specialității-  pentru evaluarea competențelor 

profesionale, durata de 60 minute și va conține aplicații privind realizarea de 

operații specific domeniului de pregătire de bază 

 Proba scrisă  pentru evaluarea competențelor lingvistice la limba engleză, durata 

60 minute și va conține: înțelegerea textului citit, vocabular, producerea de 

mesaje. Se va motiva participarea, așteptările, disponibilitatea de a împărtăși din 

experiența dobândită, încrederea în sine, capacitatea de a lucra în echipă, planurile 

de viitor privind formarea profesională. 

 Interviul va viza autoprezentarea candidatului pornind de la CV Europass 

personal şi stabilirea motivaţiei acestuia de a participa la proiect, de a se implica 

în activităţi de diseminare, de a utiliza rezultatele proiectului pornind de la 

scrisoare  de intenţie elaborată de acesta.Criteriile de evaluare vor fi: Motivaţie şi 

interes (5 puncte); Aptitudini de comunicare ( 3 puncte); Prezenţa personală (2 

puncte) 

 

 Nota finala  (punctajul pt.departajare) se determină cu următoarea formulă: 

 (2*nota lb.straină + 2*nota proba practică+ nota interviu)/5    

Ierarhizarea candidatilor se face in funțtie de nota finală  

În caz de egalitate la punctaj candidații cu oportunități reduse vor avea prioritate 

Locul castigat prin concurs este garantat atat timp cat candidatul nu depune o cerere de renunțare 

la locul obținut . 

Confirmarea rezultatelor selectiei este tacită. 

 

 



 

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII 

CONCURSULUI DE SELECȚIE: 

 

Informarea elevilor   28.03.2022 

Depunerea dosarelor candidaţilor la secretariatul 

Liceului Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva 

(organizația de trimitere) 

29-31.03.2022 

Evaluarea dosarelor de candidatură   

Afișare candidați eligibili 

1.04.2022 

1.04.2022  Ora 10 

3  

Depunerea contestațiilor 1.04.2022  Ora 10-12 

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor 1.04.2022   Ora 13 

Proba scrisă la specialitate 4.04.2022  

Ora 14-16-Sala Atelier Turism 

Proba scrisă la limba engleză 5.04.2022 

 Ora 14-16-Sala Atelier Turism 

Interviu   6.04.2022 

Ora 14-16-Sala Atelier Turism 

Afișare rezultate  7.04.2022 Ora 10 

Depunerea contestaţiilor  7.04.2022 Ora 10-12 

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor 7.04.2022 Ora 13 

Proba scrisă la specialitate (reprogramată) 8.04.2022 Ora 14-16- 

Sala Atelier Turism 

Proba scrisă la limba 

engleză+Interviu(reprogramate)* 

(dacă este cazul de elevi aflați în izolare) 

11.04.2022 Ora 14-16- 

Sala Atelier Turism 

Afișare rezultate  12.04.2022 Ora 10 

Depunerea contestaţiilor  12.04.2022 Ora 10-12 

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor 12.04.2022 Ora 13 

Afișare rezultate finale+ierarhizarea candidaților 12.04.2022 Ora 13 



 

*Mențiune : pentru situații speciale 

generate de situația pandemică (elevi aflați in izolare/ carantină,elevi testați pozitiv Covid) 

,probele Concursului de selecție vor fi reprogramate la datele precizate in tabelul anterior. 

 

 

Informatii referitoare la documente  la:  

 Director adjunct ,prof. Vulea Camelia Elena responsabil proiect 

 Pagina web a beneficiarului , www.ltgmoisil.ro 

 Platforma Microsoft Teams 

  Avizierul proiectului din unitatea școlară 

 Site-ul proiectului 

 

 

 

RESPONSABIL  PROIECT, 

Director adjunct,  

prof. Vulea Camelia Elena 

 

 

 

http://www.ltgmoisil.ro/

