
ANUNT  

pentru selectia participantilor  proiectul Erasmus+  2019-1-RO01-KA102-061752 
”Formarea profesionistilor in industria ospitalitatii” 

 
Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiesti, anunta selectia grupului tinta 

pentru proiectul Erasmus+  2019-1-RO01-KA102-061752 ”Formarea 
profesionistilor in industria ospitalitatii” 
Grup tinta: 

-  14 elevi de la scoala profesionala, clasa a XIa,  calificarile Bucatar (7 elevi) si 

Ospatar (7 elevi), 

- 29 elevi, clasa  a XI a, liceu-zi, specializarile Tehnician in turism (14 elevi) si 

Tehnician in gastronomie (15 elevi), 

Criterii de elgibilitate: 

- să fie elev în clasa a XI-a-domeniul Turism (TT sau TG), respectiv  scoala profesionala, 

domeniul Turism si alimentatie (bucatar/ospatar), 

- dosar de candidatură complet, 

- respectarea termenului de înscriere a candidaților, 

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

- acordul părinților/susținătorilor legali de participare la mobilitate  si posibilitatea 

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

 

 Criterii de selectie: 

scrisoare de motivatie de participare la mobilitate 

- rezultate bune la învățătură (se va lua in calcul media aritmetica la modulele de specialitate) 

- media generală, în anul şcolar anterior:- minim  8, pentru elevii de la liceu-zi, si minim 7,50 

pentru elevii de la scoala profesionala, 

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

- cunoaşterea limbii engleze la nivel european minim A2. 

 Conţinutul dosarului de candidatură: 

- scrisoare de motivaţie 

- CV format Europass 

- copie după actul de identitate 

- dovezi ale nivelului de formare atins (atestata prin recomandarea dirigintelui);  

- portofoliul personal (recomandare diriginte cu: media generala a anului anterior, mediile 

modulelor de specialitate, la purtare si la limba engleza din anii anteriori), diplome, premii, 

certificate obţinute in anii de liceu 

- acordul părinților/susținătorilor legali de participare la mobilitate  si posibilitatea intocmirii 

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

Etapele selecţiei: 

– Publicarea/anunţul selecţiei: 01.09.2019. 

– Înscrierea candidaţilor: 9.09.2019 – 16.09.2019. 

– Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor depuse: 17.09.2019 



– Desfăşurarea concursului de selecţie- în perioada 18.09 – 21.09.2019. 

– Afişarea rezultatelor:  23.09.2019 (pana la orele 12). 

– Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii:23.09.2019 (pana la orele 16). 

– Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi: 24.09.2019. 

Criteriile specifice de selectie şi indicatori de evaluare: 

CRITERIUL INDICATORI DE EVALUARE PUNCTAJ 

I.Competenţe profesionale de specialitate Testare scrisă de specialitate  100 

II. Competenţe lingvistice  Proba scrisă  100 

III. Portofoliu 

1Motivaţiepentruparticiparea la un proiect de 

mobilitate pentru învățare  

2. Rezultate obtinute la modulele de specialitate 

in anul anterior 

3. Media generala  

4. Media la modulul Limba engleza 

5. Rezultate premii, concursuri 

Evaluarea scrisorii de intenţie 

Adeverinta de la diriginte cu mediile 

modulelor (10p IP, 10 p modulele 

comune, 10 p modulele de 

specialitate) 

Adeverinta diriginte cu media 

generala (cate 5 puncte pentru fiecare 

interval cuprins intre 8 – 10) 

Adeverinta 

Diplome/adeverrinte. 

 

 

100 

20 

 

30 

 

 

20 

 

10 

20 

 

 

PUNCTAJ TOTAL 300 

 

Nota: dosarele de candidatura, cu documentele precizate mai sus, vor fi 

preluate astfel: clasa a XI a, scoala profesionala – prof. Banu Aurelia, clasa a XI 

a T – prof. Stoica Camelia. Clasa a XI a G – prof. Matei Carmen in termenul 

precizat in prezentul anunt. 

 

 

 

Responsabil proiect, 

Prof Stefania Petrescu 
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