
 

 

APEL DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ ELEVI PROIECT ERASMUS+ 

SMALL SCALE PARTNERSHIPS KA210VET 

 

„New learning and training opportunities in tourism and gastronomy through 

Erasmus+” 

2021-2-RO01-KA210-VET- 000045071 

 

Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona  în calitate de beneficiar și 

organizație de trimitere în cadrul proiectului cu nr.  2021-2-RO01-KA210-VET- 

000045071 finanţat de UE, prin Programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2 – VET organizează 

CONCURS pentru SELECȚIA participanților – ELEVI din grupul țintă al proiectului 

menționat mai sus care va fi alcătuit din: 

14 elevi de la Profil: Servicii, Domeniul de pregătire profesională: Turism şi 

alimentaţie, Califiacrea: Tehnician în gastronomie – învăţământ liceal, respectiv Ospătar 

(chelner) vânzător în unităţile de alimentaţie – învăţământ profesional 

 

 ELEVII SELECTAȚI VOR DESFĂȘURA ACTIVITĂȚI DE MOBILITATE 

ÎN TURCIA - ANTALYA, ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022.  

Criterii de eligibilitate a candidaților:  

- Dosarul de candidatură este complet și corect întocmit;  

- Calitatea de elev, pe care și-o păstrează până la încheierea anului școlar în care a efectuat 

mobilitatea;  

- Să fi obținut nota 10 la Purtare în anul școlar precedent; 

- Să manifeste disponibilitatea de a se implica în activități care presupun abilități 

gastronomice, dar și abilități TIC sau de comunicare; 

- Cunoștințe de limba engleză minim B1; 

Elevii vor susține și proba de interviu. 

  Criterii de verificare administrativă:  

- Să depună dosarul complet și în termen la secretariat; 

- Documentele vor fi  așezate în dosar în ordinea menționată în prezentul apel; 

- Dosarele care nu conțin toate documentele menționate vor fi respinse. 

 Dosarul de candidatură va conține următoarele documente: 

 cerere de înscriere ( Anexa 5); 

 copie Certificat de Naștere/ Carte de Identitate; 

 acordul scris al părinților ( Anexa 6); 

 adeverință tip din care să reiasă media generală și media la purtare 10 în anul școlar 

precedent; 

 scrisoare de recomandare din partea profesorului diriginte; 



 

 adeverință medicală din care să reiasă că elevul este clinic sănătos 

  Criterii de evaluare 

- verificarea cunoștințelor de limba engleză printr-o probă scrisă și orală  (25p ) 

- evaluarea cunoștințelor de specialitate printr-o probă scrisă și practică (25p) 

- interviu - discuție privind motivația participării la proiect (25p) 

- analiza dosarului și a recomandărilor ( 25p). 

Criterii de departajare la punctaje egale:  

1. Recomandare diriginte cu mențiunea nr. absențe nemotivate 25% ;  

2. Dacă departajarea este pentru 2 elevi din grup, se aplică criteriul 1; 

Menţiuni suplimentare  

Înscrierea candidaţilor se face o singura dată, dosarul se depune și înregistrează la secretariat 

și rămâne la unitatea școlară. Se va utiliza dosar cartonat, cu șină fără folii de plastic. 

Selecţia elevilor se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, 

religie, dizabilităţi, categorie socială şi orice alt criteriu), ţinându-se cont de priorităţile şi 

indicatorii specificaţi în proiect. Se vor selecta suplimentar minim 2 elevi de rezervă în 

vederea completării grupului ţintă, în cazul în care, din motive obiective, unii dintre cei 

selectaţi renunţă, înainte de începerea stagiului de mobilitate. 

După afișarea listelor finale candidatii admiși vor depune la dosar 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 în străinatate ( cu 15 zile inainte de 

perioada de mobilitate).  

Profesorii însoțitori pentru elevi în perioada de mobilitate sunt numiți de echipa de proiect. 

Selecția membrilor grupului țintă este realizată de către o comisie special constituită în acest 

scop. Comisia de selecție este numită prin decizie internă. 

Eventualele contestații referitoare la evaluarea  se rezolvă în prezența candidatului de 

către Echipa de selecție, conform calendarului procesului de selecție. 

Punctajul final (punctajul pt. departajare) = verificarea cunoștințelor de limba 

engleză printr-o probă scrisă și orală  (25p ) + evaluarea cunoștințelor de specialitate printr-o 

probă scrisă și practică (25p) + interviu - discuție privind motivația participării la proiect 

(25p) + analiza dosarului și a recomandărilor ( 25p). 

Ierarhizarea candidaților se face în funcție de punctajul final de concurs. 

Locul câștigat prin concurs este garantat atât timp cât candidatul nu depune o cerere de 

renunțare la locul obținut. 

CALENDARUL SELECȚIEI  ELEVILOR CARE VOR FACE PARTE DIN  ECHIPA  DE  PROIECT 

 

 



 

Nr. 

crt. 

Activitatea Responsabil Data 

1. Informarea elevilor privind procedura de 

selecție  

Coordonator 

proiect 

 

09-11.03. 

2022 

2. Afișarea sa pe site-ul școlii și la avizierele 

elevilor 

Coordonator 

proiect 

 

11 martie 

2022 

3. Depunerea dosarelor pentru înscrierea la 

concursul de selecție la secretariatul școlii, cu 

număr de înregistrare 

Coordonator 

proiect 

14 – 

21.03.202

2 

4. Evaluarea dosarelor candidaților Echipa de selecție 22 – 

23.03.202

2 

5. Afișarea rezultatelor pe site-ul școlii și 

la avizierele elevilor 

Echipa de selecție 24.03.20

22 

 

 Menţiune:  

Contestaţiile se vor depune pe data de 25.03.2022 între orele 9 – 11 la secretariatul scolii. 

Afisare rezultate finale 25.03.2022 ora 16 

NOTA  

1. Informații privind documentele la:  

 Prof. Pinteală Mihai, Prof. Marica Ligia, Prof. Lupu Daniel, Prof. Todirişcă Iulia, Prof. 

Oboroceanu Corina.  

 Adresa de email a proiectului: ltv.erasmus2022@gmail.com;  

 Pagina web a școli Liceul Vorona – O scoala pentru viitorul tau 

 Avizier proiect / Avizier cancelarie  

 

COORDONATOR PROIECT, 

Prof. Pinteală Mihai 

 

 

 

https://liceulvorona.ro/


 

 


