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Criterii de selecție a candidaților: 

A. Competențe lingvistice - limba engleză – verificat prin interviu la limba engleza susţinut fața 

în față/ online, dupa caz ;  

B. Competenţe de specialitate (profesionale ) – verificat prin test scris de stabilire a 

competentelor   în specialitatea relevantă pentru proiect susţinut fața în față/ online, dupa 

caz ;  

 C. Competente transversale necesare integrarii in stagiu, intr-un nou colectiv profesional, 

social verificate pe baza dosarului de candidatura   

. 

Pentru fiecare candidat se au in vedere urmatoarele aspecte:  

e) prezintă calități morale şi de comportament care îi permit colaborarea în echipă, adaptarea la 

locul de muncă, prestarea unei munci voluntare, îndeplinirea sarcinilor de lucru, respectarea 

normelor de securitate pe durata călătoriei și a mobilității externe, adaptarea și lucrul într-un mediu 

intercultural – evaluate pe baza datelor consemnate de candidați în Scrisoarea de motivație și în 

CV-ul Europass, precum și pe baza recomndarilor  completate de profesorii diriginți;  

f) candidatul a declarat/dovedit prin conținutul dosarului de candidatură că are un interes crescut 

pentru a dezvolta la finalul studiilor o carieră în domeniul de calificare;  

g) candidatul a declarat/dovedit în conținutul dosarului de candidatură disponibilitatea de a se 

implica în toate etapele proiectului;  

h) candidatul a declarat/dovedit în conținutul dosarului de candidatură disponibilitatea și 

capacitatea de a învăța noțiuni elementare pentru comunicarea în limba straina;  

i) candidatul a declarat/dovedit în conținutul dosarului de candidatură disponibilitatea și 

capacitatea de a se implica în toate etapele de pregătire a mobilității;  

j) candidatul a declarat/dovedit în conținutul dosarului de candidatură disponibilitatea și 

capacitatea de a se implica după mobilitate în acțiuni de diseminare a experiențelor de învățare-

formare la care a participat în cadrul proiectului;  

k) candidatul a depus dosarul de candidatură complet, în conformitate cu secțiunea 5 (a-f) din 

prezenta procedură;  

 

Criterii de departajare:  

În cazul în care vor exista punctaje egale, vor avea prioritate candidatii cu mai putine 

oportunitati . 
 

Calculul punctajelor individuale 

Nota candidat=media aritmetica a notelor la  proba scrisă de specialitate și interviu la limba 

engleză +nota dosar 
 

Ierarhizarea candidatilor se face in functie de nota finala de concurs. In caz de egalitate la punctaj 

candidatii cu oportunitati reduse vor avea prioritate. 
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Confirmarea rezultatelor selectei este tacita. 

Dacă unul din candidaţi nu participă la una dintre probele de selecţie, pierde dreptul de a mai 

participa la concursul de selecţie. 

Redistribuirea locurilor disponibile se face intre candidadtii aflati pe lista de rezerve in ordinea 

strict descrescatoare a mediilor.  

A) 7.2.2022- Ora 12.00–16.00 susținere interviu la limba engleza  pentru testarea 

competențelor de comunicare în limba engleză,fata in fata / ONLINE, dupa caz  .  

B) 9.2.2022- Ora 13.00–15.00 sustinere proba scrisa pentru testarea competențelor 

profesionale , laborator /ONLINE dupa caz  

C)  11.2.2022– verificare si notare dosare de candidatura pe baza de fisa de evaluare 

D).Centralizarea datelor de la toate probele incluse în procesul de evaluare și stabilirea punctajelor 

individuale finale. 14.2.2022)  

E). Afișarea rezultatelor procesului de evaluare (16.2.2022)  

F) Depunerea eventualelor contestații (16.2.2022)  

G). Analiza și soluționarea contestațiilor (17.2.2022)  

H). Afișarea rezultatelor finale (18.2.2022)  
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