
                                                  

 

SELECȚIE PROIECT ERASMUS+ KA1, ACȚIUNEA CHEIE LEARNING 

MOBILITY OF INDIVIDUALS MOBILITY OF LEARNERS AND STAFF, TIPUL 

ACȚIUNII VET LEARNER AND STAFF MOBILITY,  cu numărul 2022-1-RO01-KA122-

VET-000074586,  având titlul „Dezvoltarea competențelor în turism pentru o carieră de 

succes”, 

Scopul: 

Elevii interesați să participe la concursul de selecție pentru participarea la stagiile de 
instruire practică internațională vor depune dosarul complet la secretariat până la data de 
23.09.2022, ora 11.00. 

Menționăm că selecția elevilor se va realiza de către Comisia de Selecție a participanților 
pentru mobilități. În procesul de selecție se va avea în vedere respectarea principiilor: egalitatea 
de șanse, transparența decizională și evitarea conflictelor de  interese. 

Anunțul privind rezultatele selecției va fi făcut public pe site-ul liceului și pe pagina de 
Facebook a acestuia. Rezultatele obținute de participanți vor fi afișate codificat (codul va fi 
primit de candidat în momentul depunerii dosarului) în ordinea descrescătoare a punctajelor 
obținute. Pentru fluxul proiectului vor fi          selectați 14 candidați  3 elevi rezervă. 

 
ETAPELE SELECȚIEI 

I - primirea și verificarea dosarelor de candidatură - 19 SEPTEMBRIE –23 
SEPTEMBRIE 2022 
II - 23 FEBRUARIE 2022 verificarea dosarelor de candidatură 
III - 26 SEPTEMBRIE 2022 - Test de evaluare cu itemi pentru a dovedi 
competențele de comunicare în limba engleză 
IV - 27 SEPTEMBRIE 2022 Test la cultura de specialitate ce va consta în 
evaluarea cunoștințelor de specialitate 
V - 28 SEPTEMBRIE 2022 Interviu în care se va evalua comportamentul, ținuta 
morală, dorința de autoperfecționare, adaptabilitatea la munca în echipă 
VI -  29 SEPTEMBRIE 2022Afișarea rezultatelor 
VII - 30 SEPTEMBRIE 2022 Depunerea contestațiilor 
VIII – 3 OCTOMBRIE 2022 Afișarea rezultatelor finale 



                                                  
CRITERII DE SELECTIE PENTRU CEI 21 DE ELEVI BENEFICIARI 

ü elev în clasa a X a (vârstă 15 - 17 ani), profil servicii, domeniul turism - alimentație, calificare 

profesională: Tehnician in turism; 

ü comunicare în limba engleză - nivel minim A1; 

ü media 10 la purtare în cls IX; 

ü acordul scris al părinților. 

Dosarele de candidatură vor cuprinde: 

• Cerere scrisă adresată conducerii școlii (Anexa 6); 

• Copie după CI; 

• CV-Europass în limba romană; 

• Scrisoare de intenție care va cuprinde: date de identificare ale candidatului, modul în care 

mobilitatea de formare răspunde nevoii de dezvoltare profesională a candidatului, modul 

în care candidatul își propune să utilizeze, în școală și în viitoarea carieră profesională, 

competențele dobândite pe parcursul stagiului de formare; 

• Acordul scris al părinților sau tutorilor legali pentru deplasarea în străinătate în perioada 

stabilită (formular care se ridica de la secretariat) (Anexa 7); 

• Recomandare dată de dirigintele clasei; 

• Adeverință de elev în care sunt precizate notele (media generală an școlar 2021 – 2022) 

eliberată de dirigintele clasei; 

• Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 11); 

• Adeverință medicală eliberata de medicul de familie/medicul școlar, care să confirme 

faptul ca elevul       este apt medical să participe la activități transnaționale de instruire 

practică; 

• Acte care dovedesc participarea la concursurile școlare și implicarea în alte activități 

extrașcolare (artistice, sportive, voluntariat, ecologie) 

• Angajament de disponibilitate privind participarea la proiect (Anexa 8) 

• Alte documente justificative (caz social, persoane defavorizate, mediu rural) 

 



                                                  
 
 
PROBELE CONCURSULUI DE SELECTIE A BENEFICIARILOR: 

1. Evaluare dosar de candidatură (existența documentelor la dosar). 
2. Interviu în care se va evalua comportamentul, ţinuta morală, dorinţa de autoperfecţionare, 

adaptabilitatea la munca în echipă. 
3. Evaluare scrisă pentru a dovedi competențele în limba engleză. 
4. Test la cultura de specialitate ce va consta în evaluarea cunoștințelor de specialitate. 

Rezultatele finale ale selecției vor fi afișate pe site-ul scolii www.sngmedias.ro, avizierul scolii, panoul 
Erasmus+, după rezolvarea eventualelor contestații, în maxim 2 zile. 

 
Se vor selectata 14 elevi  - calificarea Tehnician în turism 

 
PUNCTAJ EVALUARE  - Total 100 de puncte din care: 

 
50 PUNCTE EVALUARE DOCUMENTE DOSAR  
 
Criteriul 1. Implicarea în viața școlii – 14 puncte 
1.1. Implicarea în activitățile clasei -max 3 puncte (1p/activitate), la recomandarea dirigintelui 
1.2. Media obținută în anul școlar 2020 -2021: 5 p  - între media 9 și 10; – 4 p, între media 8 și 9; – 3 p, 
între media 7 și 8;  – 2 p, între media 6 și 7; 1 p, sub media 6. (pentru conformitate se verifică dosarul de 
admitere). 
1.3. Participarea la concursuri școlare de orice tip în cls VIII, IX și X– max. 3 p. (1 p /concurs), 
diplome. 
1.4. Obținerea de premii/mențiuni la concursuri în cls. VIII, IX și X– – max. 3 p. (1p/premiu/mențiune), 
diplome. 
Criteriul 2. Proveniența din grupuri sau medii defavorizate (mediul rural, familii monoparentale, 
caz social, persoane defavorizate) -20 puncte (6 p. mediul rural, 6 p. familii monoparentale, 6 p. caz 
social, 6 p. persoane defavorizate, 4 p. etnic rrom, 4 p. elevi cu unul dintre părinți plecați din țară) – 
Secretariat/diriginte 
Criteriul 3. Competențe lingvistice – 6 p – prof limbi străine/engleză – diplome. Punctajul va fi detaliat 
astfel – Premii/Mențiuni faza națională – 6 p, Premiul I faza județeană 5 p, Premiul II faza județeană 4 p, 
Premiul III faza județeană 3 p, Mențiune faza județeană 2 p, premii și concursuri cuprinse în calendarul 
MEN – 1 punct. Diplomele sunt valabile din clasele VIII, IX și X–a 
Criteriul 4. Activități școlare și extrașcolare cu caracter de voluntariat – 10 puncte (2p/activitate), 
diplome, fotografii din cls VIII, IX și X. 
 
20 PUNCTE TEST 
Criteriul 5. Evaluare cunoștințe teoretice   
5.1. Cultura de specialitate studiată în semestrul I  - Max. 10 p 
5.2. Limba engleză  - Max. 10 p 
 
30 PUNCTE INTERVIU 
6. Interviu candidați -Max 30 p 
Criterii de evaluare a interviului de prezentare 



                                                  
• Atitudine pozitivă, optimist –3 p 
• Interes ridicat pentru formarea/dezvoltarea competențelor profesionale -6 p 
• Dinamism – 3p 
• Capacitate de performanță în activitate 6p 
• Prezentarea scrisorii de intenție – 12p 
 
Notă: În cazul punctajelor de egalitate, prioritate vor fi: Criteriul 2, Criteriul 1, Criteriul 4, Criteriul 3, 
Criteriul 5, Criteriul 6. 
 
 

Responsabil proiect, 
Prof. Sas Ioan 


