
 

ANUNȚ  

pentru selectie elevi în proiectul  

” Traditions of regions through the eye of pupils with the support of   

experts from practice (festival of traditions) ” 

2020-1-CZ01-KA202-078435 

 

Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiesti, anuntă selecția grupului țintă 

pentru proiectul ” Traditions of regions through the eye of pupils with the support of        

experts from practice (festival of traditions) ” 2020-1-CZ01-KA202-078435 

Scopul proiectului este schimbul de experiență, compararea cunoștințelor existente și, mai 

presus de toate, creșterea abilităților profesionale în domeniul meșteșugurilor tradiționale cu 

participarea reprezentanților sferei de afaceri.  

Tipul proiectului: Proiectul Erasmus+ este un proiect VET care are ca scop dezvoltarea 

abilităților profesionale ale tinerilor în domeniul afacerilor tradiționale cu sprijinul agenților 

economici pentru integrarea lor pe piața muncii.  

Impactul pe termen lung se va vedea în plasarea mai eficientă a elevilor pe piața muncii. Pe 

baza experiențelor de lucru cu companiile, elevii vor avea mai multe oportunități pentru un 

loc de muncă datorită cunoștințelor și experiențelor profesionale și este o prezumție pentru 

cooperare mai durabilă sau chiar începerea propriei afaceri.  

Prin respectarea procedurii de selecţie, in vederea bunei desfășurări a activităților prezentului 

proiect, se vor selecta 20 de elevi . 

Selecţia este realizată de o comisie numită prin decizia reprezentantului legal al instituției 

beneficiare.  

           

          Criterii de selecţie ale candidaţilor: 

 Criterii de eligibilitate: 

- să fie elev al Colegiului Economic Virgil Madgearu, Ploiesti; 

- dosar de candidatură complet ; 

- respectarea termenului de înscriere a candidaților; 

- sa posede o adresa de email valida si cu un user decent; 

- rezultate bune la învățătură ( media generală) 

- media generală, în anul şcolar anterior:- minim: 8, pentru elevii de la liceu-zi, clasa a XI-a 

sau a XII-a. 

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

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

Covid, înaintea plecării în mobilitate, dar și în timpul mobilității) si posibilitatea intocmirii 

procurii necesare iesirii din tara, pana la momentul plecarii in mobilitate. 

- doar copii vaccinați- este cerința coordonatorului. 

 

 Criterii de selectie: 

- scrisoare de motivatie de participare la mobilitate 



- probă practică 

- cunoaşterea limbii engleze la nivel european minim A2.  

 

NU POT PARTICIPA LA SELECȚIE ȘI IMPLICIT LA MOBILITATE, ELEVII CARE  SUNT 

ÎNSCRIȘI ÎN ALTE PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ ( ex. Proiecte POCU, 

Erasmus+. Se consideră a fi o dublă finanțare). 

Conţinutul dosarului de candidatură: 

- scrisoare de motivaţie 

- CV format Europass 

- copie de pe actul de identitate 

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

de eligibilitate), media la purtare pe semestrul 1 al anului școlar curent (criteriu de eligibilitate). 

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

Covid, înaintea plecării în mobilitate, dar și în timpul mobilității) si posibilitatea intocmirii 

procurii necesare iesirii din tara, pana la momentul plecarii in mobilitate. 

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentata mai sus, 

într-un dosar din PVC. Orice informatie eronata va duce la eliminarea automată a candidatului. 

Etapele selecţiei: 

– Publicarea anunţului de selecţie: 02.02.2022 

– Înscrierea candidaţilor: 3-7.02.2022, până la orele 13 

– Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor depuse: 7.02.2022 (13,00- 

18,00) 

– Desfăşurarea concursului de selecţie(proba practica) 8-10.02.2022. 

– Afişarea rezultatelor: 11.02.2022, până în orele 12,00. 

– Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii:11.02.2022 (pana la orele 16). 

– Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi: 14.02.2022. 

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. 

 

I. Criteriile specifice de selectie şi indicatori de evaluare: 

 

CRITERIUL INDICATORI DE EVALUARE PUNCTAJ 

I.Competenţe artistice și/sau competențe în 

activitați traditionale 

Probă practică (dans popular, cântec 

popular, produs de bucătărie specific 

românesc) 

 

100 



II. Competenţe lingvistice Proba de speaking 100 

III. Portofoliu 

1. Motivaţie pentru participarea 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= (P I+P II+P III)/3 100 

 

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

 

IV. Contestaţii: 

 

Eventualele contestații se vor depune în data de 11.02.2022 (pana la orele 16). Se 

va reevalua portofoliul și se va verifica și corectitudinea calculelor.Afişarea listei 

finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi: 14.02.2022. Proba practică nu se 

contestă. 

 

Cerinţe pentru participanţi (în timpul şi după finalizarea proiectului): 

 

a. respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, precum şi a 

solicitărilor echipei de gestiune a proiectului; 

b. managerul de proiect va elabora raportul în termen de 2 săptămâni 

de la revenirea din             mobilitate; 

c. implicarea în realizarea rezultatelor intelectuale; 

d. implicarea în activităţile de diseminare şi valorizare prevăzute în proiect, în 

conformitate cu planul de diseminare şi valorizare a experienţei dobândite în cadrul 

proiectului; 

e. coordonarea elevilor în timpul mobilității; 

f. participarea la planificarea, organizarea și desfășurarea activităților 

proiectului, care se  desfășoară în țară și în străinătate; 

g. responsabilul de proiect va îndeplini toate responsabilitățile care derivă din 

funcție.   

 

Nerespectarea atributiilor din proiect, a procedurii și a cerintelor echipei de 

implementare pot conduce la  eliminarea din grupul tinta sau imputarea 

cheltuielilor cu mobilitatea, daca este cazul. 

 

 


