
Anunț pentru  selecția  elevilor care vor participa în mobilitate în cadrul 

proiectului Erasmus+ 2022-2023: 

Scopul: 

Selectarea obiectivă, transparenta şi nediscriminatorie a persoanelor aparţinând grupului ţintă din 

cadrul proiectului 2022-1-RO01-KA121-VET-000054826. Vor fi selectaţi elevii care vor 

participa activ la programul de mobilitate pentru formare profesională, astfel:  

Flux 1, Granada, SPANIA, 21 elevi (14 Tehnician în activități economice, clasa a X a, 7 elevi 

Tehnician în turism, clasa a XI a, liceu-zi, însoțiți de 3 profesori, în perioada  20.03 - 7.04.2023. 

Flux 2, Funchal/Madeira, PORTUGALIA, 18 elevi (6 elevi clasa a XI  Organizator banqueting , 

6 elevi clasa a X a Tehnician în Gastronomie, 6 elevi clasa a X a Tehnician in Turism  însoțiți de 

2 profesori, în perioada: 21.05. – 3.06.2023. 

III.3. Criterii de selecţie ale candidaţilor: 

3.1 Criterii de elgibilitate: 

- să fie elev în clasa  și specializarea pentru care se realizeză selecția, 

-să depună un dosar de candidatură complet  

- să respecte termenul de înscriere a candidaților, 

- sa posede o adresă de email validă și cu un user decent, 

- să aibă rezultate bune la învățătură (media la modulul de practică pentru anul școlar 2021-2022, 

minim 8 ) 

- media generală, în anul şcolar anterior:- minim: 8,  

- media 10 la purtare în anul şcolar trecut, fara abateri disciplinare. 

-să aibă  acordul părinților/susținătorilor legali de participare la mobilitate (inclusiv pentru 

tesrare Covid, înaintea plecării în mobilitate, dar și în timpul mobilității, dacă se va impune 

la acel moment), precum și posibilitatea întocmirii procurii necesare ieșirii din tară, pâna 

la momentul plecării în mobilitate.  

Înscrierea la selecție, selectarea elevului și imposibilitatea participării la mobilitate din lipsa 

procurii, sau din motive personale ale acestuia, va atrage după sine suportarea cheltuielilor 

efectuate de Beneficiar ( școală) pentru participantul respectiv. 

3.2 Criterii de selectie: 

- scrisoare de motivatie de participare la mobilitate 

- probă practică, în domeniul de calificare (conform SPP și curriculum specific modulului de 

instruire practică, din anul anterior și anul curent,parcurs până la momentul selecției, inclusiv ore 

de LT din anul școlar curent), 

- test pentru  limba engleză (nivel european minim A2). 

NOTĂ: 1. nu se pot lua în cacul, pentru selecție, notele obținute la examenul diferențe, pentru 

elevii care au venit prin transfer, întrucât modulul de practică este CDL. 

1. NU POT PARTICIPA LA SELECȚIE. ȘI IMPLICIT LA MOBILITATE, ELEVII 

CARE SUNT ÎNSCRIȘI ÎN ALTE PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ, 

cu același scop. 

2. Evaluatorii vor afișa bibliografia specifică. 

III.4. Conţinutul dosarului de candidatură: 



- scrisoare de motivaţie, în care să se precizeze și adresa de email, 

- CV format Europass 

- copie după actul de identitate  

- recomandarea profesorului diriginte, care va conține: media generală a anului anterior (criteriu 

de eligibilitate minim 8),media la purtare  în anul școlar anterior (criteriu de eligibilitate), media 

la modulul Stagii de practică, pentru anul școlar anterior, (minim 8, criteriu de eligibilitate), 

conform Anexa 2, (elevi). 

- acordul părinților/susținătorilor legali de participare la mobilitate (inclusiv pentru tesrare Covid, 

înaintea plecării în mobilitate, dar și în timpul mobilității, dacă țara gazdă/condițiile de zbor, o 

impun) și posibilitatea întocmirii procurii necesare ieșirii din tară, până la momentul plecării în 

mobilitate. 

Documentele  vor fi realizate într-un singur exemplar şi vor fi prezentate, în ordinea 

prezentata mai sus, într-un dosar. Orice informatie eronată va duce la eliminarea automată 

a candidatului. Dosarele se vor depune la secretariatul școlii, pentru a primi număr de 

înregistrare. 

III.5. Etapele selecţiei: 

– Publicarea anunţului de  selecţie: 21.12.2022 

– Înscrierea candidaţilor: 9.01--12.01.2023, până la orele 14 

– Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor depuse: 12.01.2023  

– Desfăşurarea concursului de selecţie (proba practica și test  limba engleză) 13-19.01.2023. 

– Afişarea rezultatelor: 20.01.2023, până în orele 12,00. 

– Depunerea eventualelor contestaţii:20.01.2023 (pana la orele 15) 

- Soluționarea contestațiilor: 23.01.2023 

– Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi: 23.01.2023, până în orele 16,00. 

Notă: În cazul în care, din motive obiective, nu s-au putut selecta și rezerve pentru fiecare 

mobilitate, dacă situația o va impune, se va organiza o selecție suplimentară pentru 

completarea numărului de elevi necesar mobilității. Această selecție suplimentară se va 

organiza cu înștiințarea ANPCDEFP. 

IV.  Criteriile specifice de selectie şi indicatori de evaluare: 

CRITERIUL INDICATORI DE EVALUARE PUNCTAJ 

I.Competenţe profesionale de specialitate Probă practică ( cf curriculum IP) 100 

II. Competenţe lingvistice   Test 100 

III. Portofoliu 

1.Motivaţie  pentruparticiparea la un proiect de 

mobilitate pentru învățare  

2. CV europass 

Evaluarea scrisorii de intenţie 

 

Evaluare CV (cu anexe 

doveditoare:Diplome/adeverrinte). 

100 

50 

 

50 

PUNCTAJ TOTAL 300/3 =100 

Nota finala se va obtine ca medie aritmetica simpla a celor 3 criterii de evaluare. Contestațiile se 

vor depune, la secretariat, conform calendarului de selecție. Proba practică nu se contestă. 



ANEXE     Mobilități elevi 

Anexa 1 Acordul părinților 

ACORDUL 

Părinţilor/al reprezentanţilor legali pentru participarea la proiectul Erasmus + 

2022-1-RO01-KA121-VET-000054826, Acreditare 2020-1-RO01-KA120-VET-095314 

Eu/Noi…………………………………………………………………………………….,(numele 

părintelui/părinţilor/ reprezentantului legal) în calitate de părinte/părinţi/reprezentant legal 

potrivit ………………………………………………………….  (Se precizează nr. şi data 

documentului prin care a fost numit reprezentantul legal.) al/ai minorului 

………………………………………………………………………………., (numele şi 

prenumele minorului), născut la data de ………………………,elev in clasa a ……………..la 

Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploiesti, sunt/suntem de acord cu următoarele:  

a) Minorul ………………………………………………………………. (numele şi prenumele 

minorului) să participle la concursul de selectie in vederea includetii în grupul țintă pentru 

mobilitatea din ......................... , anul scoalr 2022-2023, întrucât nu este înscris la un alt proiect 

cu finanțare europeană, în acest an școlar, 

b) Suntem de accord cu testarea înaintea plecării în mobilitate și în timpul mobilității ( daca 

legislația din țată/condițiile de zbor/țara parteneră o impune), cu prelucrarea datelor  cu caracter 

personal ale părintelui și minorului, necesare documentatiei ce trebuie întocmite în vederea 

implementarii proiectului, precum si cu apariția lui în fotografiile  și filmele de promovare. 

c) luam la cunostință și suntem de accord  să întocmim procura necesară ieșirii din țară a 

minorului (însoțit de un professor) cu cel puțin două săptămâni înaintea plecării în mobilitate și 

să obțnem, pentru acesta, cardul international de sanatate,  acordat in mod gratuit de către Casa 

Judeteană de Sanatate, Prahova. Înscrierea la selecție, selectarea elevului și imposibilitatea 

participării la mobilitate din lipsa procurii sau motive personale care nu reprezintă ”forșă 

majoră”, va atrage după sine suportarea cheltuielilor efectuate de Beneficiar ( școală) pentru 

participantul respectiv. 

În caz de urgenţă, pot/putem fi găsit/găsiţi, 24 de ore din 24, la următoarele numere de telefon: . . 

. . . . . . . . . 

  



Anexa 2 

RECOMANDARE 

Subsemnata/ul , .................................................................., în calitate de profesor diriginte al 

clasei a ….................., de la Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiesti,  

recomand participarea elevului/ei    …….................................................... la acest stagiu de 

formare profesională din cadrul proiectului de mobilitate  Erasmus + 2022-1-RO01-

KA121-VET-000054826, Acreditare 2020-1-RO01-KA120-VET-095314 

 

Criterii de eligibilitate 

Medie generală 

 2021-2022 (min 8) 

Medie modul 

practica 2021-2022 

(min 8) 

Notă purtare  

 2021-2022( 10) 

Alte abateri 

Da/nu 

   

   

 

Alte mențiuni ( dacă e cazul).................................................. 

 

Prof. diriginte, 

 

 


