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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

 
Privind 

Selecția participanților la mobilitate Erasmus+ în cadrul proiectului 

Erasmus+, Acțiunea KA122-VET 

“ Erasmus +, acces la succes în meseria mea“ 

2021-1-RO01-KA122-VET-000019444 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programul Erasmus+, 2021 – 2027  

Tipul proiectului: Acţiunea cheie KA122 – VET  - Short-term projects for mobility of learners 

and staff in vocational education and training 
Beneficiar: Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare  
Numărul de referinţă al proiectului: 2021-1-RO01-KA122-VET-000019444 

Titlul proiectului: Erasmus +, acces la succes în meseria mea 

Perioada de implementare: 12 luni  
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 
 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

 

Funcţia 

 

Data  

 

Semnătura 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Neamt Alina 

Tatiana 

Responsabil 

proiect 

03.01.2022  

1.2. Verificat 

 

Deceanu 

Daniela 

Director adjunct 03.01.2022  

1.3. Aprobat 

 

Tamaian 

Tudor 

Director  03.01.2022  

 

 
 
 
 
 
 
2. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează procedura 

  

 Scopul 

Difuzării 

Ex. 

nr. 

Compartiment Funcția 

 

Nume și 

Prenume 

Data 

primirii 

Semnătura 
 
 
 
 
 

3.1. Aprobare 1 Management Director Tamaian 

Tudor 

03.01.2022   

3.2. Aplicare 2 Echipa proiect Responsabil 

proiect 

Neamt Alina 03.01.2022   

3.3. Informare 3 Echipa proiect Responsabil 

diseminare 

Tamaian 

Tudor 

03.01.2022   

3.4. Verificare 4 Management Director 

adjunct 

Deceanu 

Daniela  

03.01.2022   

3.5. Evidenta 5 Secretariat  Secretar șef Fonai Anuța 03.01.2022   

3.6. Arhivare 6 Secretariat Secretar șef Fonai Anuța 03.01.2022   
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3. Scopul procedurii operaţionale: 

 

1. Selectarea obiectivă,  transparentă și nediscriminatorie a persoanelor aparținând grupului 

țintă în cadrul proiectului „Erasmus+, acces la succes in meseria mea“, cu nr. de 

referinţă al proiectului: 2021-1-RO01-KA122-VET-000019444 

2. Informarea  tuturor  actorilor  şcolii  (comisia de selecție, diriginți, profesori de 

specialitate, elevi,  părinţi)  cu  privire  la  activitatea de selecție pentru constituirea 

membrilor grupului țintă în cadrul proiectului Erasmus+, Acțiunea KA122-VET 

3. Stabilirea etapelor procesului de selecție 

 

4. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

 

1. Prezenta procedură se aplică de către Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare si este 

dusă la îndeplinire de către Comisia de selecție constituită prin decizia directorului 

instituției. 

2. Prin aplicarea prezentei proceduri vor fi selectați elevii care vor participa la programul de 

mobilitate pentru formare profesională din cadrul proiectului menționat, respectiv la 

stagiul de practică de 3 săptămâni care va avea loc pe piata muncii, la firme din Portugalia 

si Polonia 

3.   Prin aplicarea prezentei proceduri, vor fi selectați:  

• 27 participanți la mobilitățile Erasmus+ ( stagii de practică Erasmus+)  de scurtă durată  

• minim 6  elevi cu statut de rezervă 

 

 

5. Documentaţia  aplicabilă procedurii operaţionale 

 

Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate: 

− Ghidul programului Erasmus +, 2022 

− Formularul de candidatură depus de Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia pentru proiectul 

nr. 2021-1-RO01-KA122-VET-000019444 aprobat de către ANPCDEFP , FORM ID 

NR. KA122-VET-B8189545 

− Contractul de finanţare al proiectului nr. 2021-1-RO01-KA122-VET-000019444 si 

anexele sale  

  

6. Descrierea  procedurii operaţionale 

 

1. Selecţia participanților se face prin concurs, cu evitarea conflictului de interese şi respectarea 

prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de gen.  

2. Selecţia participanţilor se va realiza de către comisia de selecție constituita prin decizie interna 

a directorului care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor procedurii procesului de 

selecţie. 

 Comisia de selecţie aprobată prin decizia directorului şcolii este formată din: 

- Președinte 

- 1 profesor de specialitate /maistru instructor / domeniu de calificare 

- 2 profesori de limba engleză 

- 1 secretar 

Atribuțiile comisiei de selecție: 

mailto:colegiulasbm@gmail.com
http://www.asalignybm.tpsvision.ro/


      

 
Baia Mare, str. Progresului, nr. 43, cod 430291  
Tel.+40262223685, Fax: +4 0262 225803  
e-mail: colegiulasbm@gmail.com 
pagina web: www.asalignybm.tpsvision.ro  
CIF: 3627005 

 
                                                                                                                                     

 

 
 

- verifică dosarele de candidatură 

- planifică concursul 

- stabileşte și afișează bibliografia de concurs  

- elaborează subiectele şi baremele de notare 

- corectează lucrările, completează borderourile cu rezultate,  

- afişează rezultatele.  

3. Selecţia participanţilor va fi anunţată public cu 10 zile înainte de derularea acesteia, printr-un 

anunț public ce va conține: 

o criterii de selecție 

o data concursului 

o contestații 

o data afișării rezultatelor.  

4. În anul școlar 2021-2022 vor fi selectați elevii din următoarele domenii de formare 

profesională-calificari profesionale de nivel 4 din clasa a X a : 

➢ Tehnician desenator pentru constructii si instalatii - 9 elevi ( mobilitate intre 

09.05.2022-27.05.2022 ( trei saptamani)) 

➢ Tehnician in instalatii electrice -9 elevi ( mobilitate intre 30.05.2022-17.06.2022 ( trei 

saptamani)) 

➢ Tehnician mecatronist (5 elevi)+ technician prelucrari pe masini cu comanda 

numerica(4 elevi) -9 elevi ( mobilitate intre 30.05.2022-17.06.2022 ( trei saptamani)) 

 

5. Criterii de eligibilitate a candidaților: 

Pentru a putea candida: pentru unul dintre cele 27 de  locuri disponibile la mobilitatile de 

SCURTA DURATA, elevii  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:  

 a) candidatul trebuie să fie elev al Colegiul Tehnic Anghel Saligny si sa-si pastreze statul 

de elev pana la incheierea anului scolar curent ;  

 b) candidatul trebuie să fie înmatriculat în anul școlar 2021 – 2022 în clasa a X-a, in 

invatamantul liceal tehnologic, nivel 4 de calificare, la specializarile mentionate la pct.4;  

 c) candidatul nu a mai beneficiat/beneficiază de altă finanțare a UE din alte proiecte 

pentru efectuarea stagiului de practică 

 d) candidatul sa aiba dosarul de candidatură complet și corect întocmit.  

 e) candidatul sa cunoasca limba engleza  

 f) candidatul sa nu aiba probleme majore de disciplină 

 Profilul participantului căutat : 

 În alcătuirea dosarului de candidatură, fiecare elev va avea în vedere faptul că trebuie să 

dovedească, făcând referire la activitățile și rezultatele sale anterioare, că dispune de cât mai 

multe calități/ caracteristici care îl fac compatibil cu următorul profil de participant:  

 - manifestă interes pentru dezvoltarea personală și profesională;  

 - dispune de motivație pentru a participa la o experiență de muncă și formare profesională 

în altă țara europeană;  

 - are disponibilitate ridicată pentru plasament la locul de muncă și dorința explicită de a 

învăța prin muncă;  

 - este sociabil, tolerant și manifestă dorință de implicare, adaptabilitate si flexibilitate, 

comunicare și colaborare în echipă;  

 - este caracterizat de seriozitate, demonstrată prin respect față de programul școlar și 

purtare exemplară pe durata școlarizarii;  
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 - este dinamic, deschis către experiențele de învățare și a manifestat constant interes 

pentru implicarea în activități extracurriculare, competiții școlare și extrașcolare;  

 - are o capacitate de a utiliza limba engleză în comunicare;  

 - are disponibilitate de a învăța noțiuni elementare pentru comunicarea în limba engleza;  

 - are disponibilitate pentru implicarea în toate etapele pregatitoare  ale mobilității;  

 - are disponibilitate pentru implicarea ulterioară în acțiuni de diseminare a experiențelor 

de învățare-formare la care a participat în cadrul proiectului;  

 - este interesat de eventualitatea dezvoltării unei cariere în domeniul de calificare.  

    -  se incadreaza în categoria persoane cu mai puține oportunități și anume: 

 • persoane cu dizabilități: acestea includ deficiențe fizice, mintale, intelectuale sau 

senzoriale care, prin interacțiunea cu diferite bariere care  pot împiedica participarea 

deplină și efectivă a unei persoane la viața socială la același nivel cu alte persoane 

  • persoane cu probleme de sănătate: barierele pot rezulta din probleme de sănătate, inclusiv 

boli grave, boli cronice sau orice altă situație legată de sănătatea fizică sau mintală care 

împiedică participarea la program.  

 • persoane cu barierele legate de sistemele de educație și formare: pot întâmpina bariere 

persoanele care, din diverse motive, înregistrează performanțe slabe în sistemele de 

educație și formare, persoanele care părăsesc timpuriu școala, persoanele care nu sunt 

încadrate profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare și adulții 

cu un nivel redus de calificare. Deși există și alți factori care pot juca un rol, aceste 

dificultăți educaționale, care pot fi legate și de circumstanțele personale, se datorează în 

mare parte unui sistem educațional care creează limitări structurale și/sau nu ține seama pe 

deplin de nevoile specifice ale individului. Un alt obstacol în calea participării apare 

atunci când structura programelor de învățământ face dificilă participarea la activități de 

mobilitate în scopul învățării sau al formării în străinătate, ca parte a studiilor.  

 • persoane cu diferențe culturale: deși diferențele culturale pot fi percepute ca bariere de 

către persoanele din orice mediu, ele pot afecta în special persoanele cu mai puține 

oportunități. Astfel de diferențe pot reprezenta bariere semnificative în calea învățării în 

general și cu atât mai mult pentru migranți sau refugiați, în special pentru migranții nou-

sosiți, pentru persoanele care aparțin unei minorități naționale sau etnice, pentru 

utilizatorii limbajului prin semne, pentru persoanele cu dificultăți de adaptare lingvistică și 

de incluziune culturală etc. Expunerea la limbi străine și la diferențe culturale în timpul 

participării la orice fel de activități ale programului le poate descuraja pe unele persoane și 

poate limita, într-o anumită măsură, beneficiile participării lor. Aceste diferențe culturale 

îi pot chiar împiedica pe potențialii participanți să solicite sprijin prin intermediul 

programului, constituind prin urmare un obstacol în calea integrării. 

  • personae cu bariere  sociale: dificultățile de adaptare socială, cum ar fi cele determinate 

de competențele sociale limitate, de comportamentele antisociale sau cu risc ridicat, de 

delincvența din prezent sau din trecut, de consumul excesiv de droguri sau alcool din 

prezent sau din trecut ori de marginalizarea socială, pot reprezenta o barieră. Alte bariere 

sociale pot fi determinate de circumstanțele familiale, de exemplu, dacă persoana este 

prima din familie cu acces la învățământul superior sau dacă este părinte (în special 

părinte unic susținător al familiei monoparentale), îngrijitor, întreținător sau orfan ori dacă 

a locuit sau locuiește într-un centru de îngrijire instituționalizată.  

 • persoane cu bariere economice: dezavantajul economic, cum ar fi un nivel scăzut de trai, 

venituri mici, necesitatea de a lucra pentru a se întreține, dependența de sistemul de 

protecție socială, în cazul șomajului de lungă durată, situațiile de precaritate sau sărăcia, 
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lipsa adăpostului, datoriile sau problemele financiare etc., poate reprezenta o barieră. Alte 

dificultăți pot decurge din transferabilitatea limitată a serviciilor (în special a sprijinului 

pentru persoanele cu mai puține oportunități), care trebuie să fie „mobile” pentru a putea 

urma participanții atunci când se deplasează întrun loc îndepărtat sau, cu atât mai mult, în 

străinătate. 

  •persoane cu bariere legate de discriminare: barierele pot apărea ca urmare a 

discriminărilor legate de gen, de vârstă, de etnie, de religie, de convingeri, de orientare 

sexuală, de dizabilități sau de factori intersecționali (o combinație a uneia sau mai multora 

dintre barierele legate de discriminare menționate). 

  • persoane cu bariere geografice: traiul în zone îndepărtate sau rurale, pe insule mici sau în 

regiuni periferice/ultraperiferice , în suburbii, în zone mai puțin deservite (cu transport 

public limitat, facilități precare) sau în zone mai puțin dezvoltate din țări terțe etc. poate 

constitui o barieră 

Candidatul îndeplinește toate condițiile de eligibilitate precizate în secțiunea 5 (a-f) -criterii de 

eligibilitate (Admis/ Respins); 
 

6. 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;  

 

7. Criterii de departajare:  

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

8. Conținutul dosarului de candidatură:  

1. Cerere/ Formular de inscriere disponibila la adresa: www.asalignybm.tpsvision.ro ,listat 
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2. CV Europass în limba romana completat şi listat de pe site-ul oficial Europass , 

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-

editor?lang=ro&previous=https://europa.eu/europass/en  

3. scrisoare de intentie care să conţină  motivarea dorinţei de participare, obiectivele de formare 

urmarite si rezultatele asteptate; se creaza online la adresa  

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cover-letter-editor?lang=ro ,se salveaza si apoi se 

incarca  

4. Acord scris al părinților cu privire la participarea la proiect -in cazul elevilor minori (Anexa 3).  

5. Recomandarea profesorului diriginte/ profesorului de specialitate.  

6. Copie xerox (lizibilă) după CI candidat.  

7. 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 

8. Adeverința elev, clasa, calificarea eliberată de secretariat  

9. Documente doveditoare pentru incadrarea in categoria persoanelor cu mai putine oportunități  

10. Certificat de vaccinare in functie de contextul epidemiologic si recomandarile OMS si regulile 

impuse de tarile partenere 
 

 

IMPORTANT : Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și vor fi introduse, în 

ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din PVC cu șină. Orice informație eronată sau 

predarea unui dosar incomplet vor duce la eliminarea candidatului. 
 

9. Etapele și termenele procesului de selecție 

1) Informare elevi si afișare anunt  concurs de selectie  pana la 14.01.2022 (info. pe site-ul scolii , 

pe classroom grupuri tinta vizate, lectorate online  cu parintii claselor vizate)   

2)  Publicarea Apelului de selecție, a Procedurii și formularelor de candidatură necesare 

(14.01.2022)  

 3) Depunerea dosarelor de candidatură: 25.01.2022-01.02.2002 (. Dosarele se inregistreaza la 

secretariat cu numar de inregistrare) 

4) Verificarea eligibilitatiii dosarelor de candidatura si validarea-afisarea listei candidatilor 

eligibili( info. pe site-ul scolii , pe classroom grupuri tinta vizate ) : 04.02.2022  

5) Organizarea probelor de selectie: 

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)  

6) Calculul punctajelor individuale 

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

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

candidatii cu oportunitati reduse vor avea prioritate. 

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.  

 

10. Observații referitoare la retragerea unui participant  selectat 

A) Orice modificare adusă în lista de beneficiari după etapa de Contractare și după efectuarea 

cheltuielilor pentru mobilitate atrage după sine scăderea calitativă a pregătiriI pentru mobilitate și 

pierderi financiare. Din acest motiv, odată acceptat în această listă, orice elev trebuie să 

dovedească seriozitate în ceea ce privește utilizarea locului alocat.  

B) După finalizarea procesului de selecție va avea loc etapa de semnare a contractelor pentru 

efectuarea stagiului de practică. După încheierea Contractului, înțelegerea dintre beneficiar și 

instituția de trimitere devine definitivă.  

C). Condiții și consecințe ale operării de modificări în grupul de beneficiari: 

 

1. În cazul retragerii unui beneficiar selectat sau în cazul apariției unei situații de forță majoră care 

face un participant indisponibil pentru mobilitate, acesta va fi înlocuit, în cel mai scurt timp, cu 

una dintre rezerve. Prioritatea accesului unei rezerve la locul rămas disponibil se stabilește în 

ordinea descrescătoare a punctajului obținut în urma procesului de selecție.  

2. Retragerea unui beneficiar nu se poate produce după ce acesta a semnat Contractul cu instituția 

de trimitere și după ce au fost avansate cheltuieli de realizare a mobilității, cu excepția cazului în 

care a intervenit o situație de forță majoră și există un motiv obiectiv care a provocat retragerea.  

3. Orice situație de forță majoră care duce la retragerea unui elev din grupul de beneficiari direcți 

trebuie adusă la cunoștința Comisiei imediat după apariția cauzei declanșatoare și imediat după 

luarea deciziei de retragere, pentru a permite Comisiei activarea în timp util a unei persoane de pe 

lista de rezervă.  

4. Pentru situația menționată la punctul 3, indisponibilitatea participantului pentru mobilitate 

trebuie dovedită cu documente justificative (adeverințe medicale etc.).  

D. În cazul în care nu se reușește înlocuirea unui participant retras cu una dintre rezerve, există 

riscul imputării, parțiale sau totale, a cheltuielilor realizate până în acel moment pentru 

beneficiarul respectiv 

11.  Contestații  

1. Eventualele contestații privind rezultatele procesului de selecție vor fi depuse/ transmise la data 

precizată în calendarul selecției, la secretariatul liceului.  

2. Dovezile de la Dosarul de candidatură nu pot fi actualizate/modificate după termenul de 

depunere a dosarelor, cu atât mai puțin după concurs, în etapa de contestații.  

3. Pot fi contestate doar rezultatele obținute la proba scrisa.  

4. Decizia de soluționare a contestației este definitivă.  

12. Măsuri de management al riscului în procesul de selecție  

1. Selecția se va realiza cu respectarea principiului evitării conflictului de interese. În acest sens, 

orice conflict de interese trebuie adus la cunoștința coordonatorului de proiect anterior începerii 

evaluării propriu-zise a candidaturilor.  

2. Comisia poate prelungi/ modifica termenele din calendarul de selecție, cu condiția de a informa 

în timp util persoanele din grupul țintă.  
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3. În cazul în care după încheierea selecției rămân locuri neocupate pe lista participantilor la 

stagiul de practică, Comisia va organiza un nou concurs de selecție. 

 

13.  Dispoziții finale  

1. Procedura va fi publicată pe site-ul liceului , pentru a fi la dispoziția persoanelor interesate de 

selecție, cel mai târziu la data de 14.01.2022.  

2. Prezenta procedură este valabilă la nivelul liceului până la 14 noiembrie 2022, în contextul 

implementării proiectului.  

3. Procedura are atașate următoarele Anexe, pe care candidații trebuie să le aibă în  

vedere la înscriere:  

Anexa 1 - Formular de inscriere   

Anexa 2 - Acord parental pentru participarea la proiect  

Anexa 3 - Recomandarea dirigintelui  

Anexa 4 - Tematică și bibliografie 
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A N E X E 
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Programul Erasmus+, 2021 – 2027  

Tipul proiectului: Acţiunea cheie KA122 – VET  - Short-term projects for mobility of learners and staff 

in vocational education and training 

Beneficiar: Colegiului Tehnic Anghel Saligny 

Numărul de referinţă al proiectului: 2021-1-RO01-KA122-VET-000019444 

Titlul proiectului: Erasmus+, acces la succes in meseria mea   
 

                                                                                     Anexa 1 

FORMULAR DE INSCRIERE  

 

 

Domnule DIRECTOR, 

 

Subsemnatul........................................................................................., cu domiciliul în 

localitatea............................................., str............................................, nr........, bl......., sc......., 

et....., ap....., legitimat cu C.I. seria........., nr...................., 

CNP...............................................,tel……………………….., e-mail……………………………. 

elev în clasa a X-a, profil tehnic, specializarea Tehnician desenator in constructii si 

instalatii/Technician în instalatii electrice/Tehnician mecatronist/ Technician operator pe masini 

cu comanda numerica din cadrul Colegiului Tehnic Anghel Saligny, vă rog să-mi aprobați 

participarea la  concursul de selecție în vederea efectuării stagiului de pregătire practică de 

specialitate în cadrul proiectului “ Erasmus+, acces la succes in meseria mea!”  , cu codul de 

identificare nr. 2021-1-RO01-KA122-VET-000019444, finanțat prin programul Erasmus+, 

Programului Erasmus+, Acțiunea cheie  KA122 VET. 

Declar că am aflat toate informatiile referitoare la calendarul selectiei, procedura de 

selectie de pe pagina web a unitatii de invatamant  www.asalignybm.tpsvision.ro si daca voi 

devein titular sau rezerva ma angajez sa particip la toate  activitățile fixate în proiect si sa respect 

termenele contractuale communicate de echipa de proiect. In caz contrar am luat la cunostinta ca 

pot fi exclus din lista titularilor de mobilitate sau lista de reserve fara nici un preaviz. 

Declar ca sunt de acord cu conditiile prezentei selectii si cu prelucrarea datelor cu caracter 

personal inclusiv a celor cu caracter special prevăzute în Regulament nr.679/27.04.2016 adoptat 

de Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene precum si a imaginii personale in scopul 

derularii mobilitatii in cadrul proiectului mentionat mai sus. 

 

 

Data        Semnătura   
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Programul Erasmus+, 2021 – 2027  

Tipul proiectului: Acţiunea cheie KA122 – VET  - Short-term projects for mobility of learners and staff 

in vocational education and training 

Beneficiar: Colegiului Tehnic Anghel Saligny 

Numărul de referinţă al proiectului: 2021-1-RO01-KA122-VET-000019444 

Titlul proiectului: Erasmus+, acces la succes in meseria mea   

                                                                                                                                      

 

 
 

Anexa 2 

 

 

 

 

 

ACORD PARENTAL 

 

 

 

            Subsemnatul(a), ...........…………………………………………………………………, 

identificat prin C.I. seria .........., număr .................., părinte/tutore al elevului 

......................................................................................................., din cadrul Colegiului Tehnic 

Anghel Saligny clasa ......................, domiciliat în localitatea ....................................., strada 

..…………............…………………, nr ..…… bl .…… sc …… et. ……, ap …... jud. 

…………… telefon: ....……………………, sunt de acord ca fiul / fiica mea să participe la 

concursul de selecţie şi la activităţile desfasurate in cadrul proiectului  “ Erasmus+, acces la 

succes in meseria mea!”  , cu codul de identificare nr. 2021-1-RO01-KA122-VET-000019444 

, finanțat prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie ka122 VET. 

 

 

 

 

Prenume şi nume                                                                                             Data 

Semnătură 
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Programul Erasmus+, 2021 – 2027  

Tipul proiectului: Acţiunea cheie KA122 – VET  - Short-term projects for mobility of learners and staff 

in vocational education and training 

Beneficiar: Colegiului Tehnic Anghel Saligny 

Numărul de referinţă al proiectului: 2021-1-RO01-KA122-VET-000019444 

Titlul proiectului: Erasmus+, acces la succes in meseria mea   

 

 Anexa 3 

Recomandare din partea profesorului diriginte 
Proiect Erasmus+ „ Erasmus+, acces la succes in meseria mea” , cu codul de identificare nr. 

2021-1-RO01-KA122-VET-000019444, 
Numele şi prenumele elevei/elevului: ________________________________________________ 

Clasa: a X-a  

Implicarea elevilor în proiecte europene are un impact major asupra viitorului elevului cât și 

asupra școlii. Dorim să găsim acei elevi interesați de a se implica în derularea proiectelor europene ale 

școlii și totodată, motivați, conștienți de uriașele beneficii ale unei astfel de provocări. De asemenea, 

ca instituție de educație, dorim să promovăm calități excepționale ale copiilor și valorificarea acestora 

la nivel european.  

Vă rugăm să precizați succint aspectele pe care le consideraţi importante despre elevul/eleva 

dvs, în special modul de relaţionare în cadrul clasei, seriozitatea, interesul pentru proiectele 

clasei/şcolii, capacitatea de a lucra în echipă, talentele speciale, entuziasmul elevei/elevului. Orice 

informaţie care poate diferenţia eleva/elevul de alţii, este binevenită. 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Comparativ cu alți elevi ai clasei din care face parte, evaluați pe o scară de la 1 la 5 acest elev, 

în ceea ce privește: 

 1 

(insuficient) 

2 

(satisfăcător) 

3 

 (bine) 

4  

(foarte bine) 

5 

(excepțional) 

Originalitate și creativitate      

Implicare în activitățile clasei      

Încredere în sine      

Capacitatea de a lucru în echipă      

Rezultate obținute în cadrul școlii      

Relaționarea cu ceilalți colegi de 

clasă 
     

Implicarea activă în proiectele școlii      

Potențial pentru dezvoltare 

profesională 
     

 

Nume și prenume profesor diriginte: _____________________________________ 

Disciplina predată: ______________________________   

Data: _______________ Semnătura ______ 
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Programul Erasmus+, 2021 – 2027  

Tipul proiectului: Acţiunea cheie KA122 – VET  - Short-term projects for mobility of learners and staff 

in vocational education and training 

Beneficiar: Colegiului Tehnic Anghel Saligny 

Numărul de referinţă al proiectului: 2021-1-RO01-KA122-VET-000019444 

Titlul proiectului: |” Erasmus+, acces la succes in meseria mea”   

                                                                                                                               

 
 

Nr. înreg.______/___________ 

 

 Model -   REZULTATE  SELECȚIE 

Calificarea profesională________________________ 

 

Nr.crt. NUME. PRENUME 

Competente 

lingvistice 

Competente 

transversale 

Competente 

profesionale 
Nota finala  

1 

(în ordine descrescătoare a 

punctajului)     

2 

 

    

3 

 

    

4 

 

    

5 

 

    

6 

 

    

7 

 

    

8 

 

    

9 

(în ordine descrescătoare a 

punctajului)     

10 

 

    

11 

 

    

12 

(în ordine descrescătoare a 

punctajului)     
 

Președinte comisie selecție,      Secretar comisie selecție, 

 

Membrii comisiei de selecție, 
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Programul Erasmus+, 2021 – 2027  

Tipul proiectului: Acţiunea cheie KA122 – VET  - Short-term projects for mobility of learners and staff 

in vocational education and training 

Beneficiar: Colegiului Tehnic Anghel Saligny 

Numărul de referinţă al proiectului: 2021-1-RO01-KA122-VET-000019444 

Titlul proiectului: |” Erasmus+, acces la succes in meseria mea”   

 
 
 

 

Nr. înreg.______/___________ 

 

 

 

MODEL -LISTA REZULTATE FINALE SELECȚIE 
Calificarea profesională________________________ 

 

 

Nr.crt. NUME. PRENUME REZULTAT 

1 (în ordine alfabetică) Admis 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 (în ordine descrescătoare a punctajului) rezervă 

 

 

Președinte comisie  selecție,      Secretar comisie selecție, 

 

 

Membrii comisiei de selecție, 
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Programul Erasmus+, 2021 – 2027  

Tipul proiectului: Acţiunea cheie KA122 – VET  - Short-term projects for mobility of learners and staff 

in vocational education and training 

Beneficiar: Colegiului Tehnic Anghel Saligny 

Numărul de referinţă al proiectului: 2021-1-RO01-KA122-VET-000019444 

Titlul proiectului: |” Erasmus+, acces la succes in meseria mea”   

 
 

 
 

MODEL - PROCES VERBAL SELECŢIE  

 

Încheiat astăzi, ...............................…… cu ocazia selecţiei elevilor din cadrul Colegiului Tehnic 

Anghel Saligny care doresc să participe la activitatile de mobilitate desfasurate in cadrul 

proiectului  |” Erasmus+, acces la succes in meseria mea” nr. 2021-1-RO01-KA122-VET-

000019444. Au fost analizate un număr de _________ dosare ale candidaţilor. Punctajele obţinute 

de candidaţi sunt prezentate în tabelul următor. 
 

 

Nr. 

Crt. 

 

Numele şi prenumele 

candidatului 

 

Calificarea/Clasa Nota finala Rezultat 

1.  Se vor trece candidaţii 

în ordine alfabetică 
  Admis/Rezervă/Respins 

2.      
3.      

 

Președinte comisie  selecție,      Secretar comisie selecție, 

 

 
Membrii comisiei de selecție, 
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Programul Erasmus+, 2021 – 2027  

Tipul proiectului: Acţiunea cheie KA122 – VET  - Short-term projects for mobility of learners and staff 

in vocational education and training 

Beneficiar: Colegiului Tehnic Anghel Saligny 

Numărul de referinţă al proiectului: 2021-1-RO01-KA122-VET-000019444 

Titlul proiectului: ” Erasmus+, acces la succes in meseria mea”   

          
 

 

PROCES VERBAL DE VERIFICARE A DOSARELOR 

 

Încheiat astăzi, …..................… după verificarea dosarelor de candidatură depuse de catre elevii 

care doresc să participe la activitatile de mobilitate desfasurate in cadrul proiectului ” Erasmus+, acces 

la succes in meseria mea”     nr. 2021-1-RO01-KA122-VET-000019444, finanţat de Uniunea 

Europeană. 

 Menţionăm că au fost înregistrate ................. dosare ale candidaţilor pentru mobilităţile din acest 

proiect din care .............. sunt eligibile (îndeplinesc condiţiile eliminatorii)  şi intră în procesul de selecţie 

propriu-zis, iar .............. sunt respinse.  

Situaţia verificării dosarelor este prezentată în tabelul de mai jos. 

 

 

Nr. crt. Numele candidatului Eligibilitate Observaţii în cazul respingeriirii 

1. Se vor trece candidaţii în 

ordine alfabetică 

Se va trece, după caz, DA/NU Lista de documente lipsă sau incorect 

completate 

2.    

    

    

 

 

Președinte comisie  selecție,      Secretar comisie selecție, 

 

 
Membrii comisiei de selecție, 
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Programul Erasmus+, 2021 – 2027  

Tipul proiectului: Acţiunea cheie KA122 – VET  - Short-term projects for mobility of learners and staff 

in vocational education and training 

Beneficiar: Colegiului Tehnic Anghel Saligny 

Numărul de referinţă al proiectului: 2021-1-RO01-KA122-VET-000019444 

Titlul proiectului: ” Erasmus+, acces la succes in meseria mea”   

 

 

 

Nr.inregistrare .......................................................... 

ANUNT  

Privind selectia elevilor participanti în cadrul proiectului  
“ Erasmus+, acces la succes in meseria mea”   nr. 2021-1-RO01-KA122-VET-000019444 
 

Colegiul Tehnic Anghel Saligny în calitate de beneficiar si organizatie de trimitere în proiectului 

“ Erasmus+, acces la succes in meseria mea”, nr.2021-1-RO01-KA122-VET-000019444, 

finanţat de UE, prin Programul Erasmus+ , Actiunea cheie 1 –VET organizeaza CONCURS 

pentru SELECTIA participantilor –din grupul tinta al proiectului  mentionat mai sus care va fi 

alcătuit din elevii din următoarele domenii de formare profesională-calificari profesionale de nivel 

4 din clasa a X a : 

➢ Tehnician desenator pentru constructii si instalatii - 9 elevi ( mobilitate intre 

09.05.2022-27.05.2022 ( trei saptamani)) 

➢ Tehnician in instalatii electrice -9 elevi ( mobilitate intre 30.05.2022-17.06.2022 ( trei 

saptamani)) 

➢ Tehnician mecatronist (5 elevi)+ tehnician prelucrari pe masini cu comanda 

numerica(4 elevi) -9 elevi ( mobilitate intre 30.05.2022-17.06.2022 ( trei saptamani)) 

Ce beneficii are un participant la mobilitati Erasmus+?  

• Posibilitatea de a lucra în companii din ţările participante sau partenere la program; 

• Experienţă internaţională deosebit de utilă de-a lungul viitoarei cariere 

• Recunoaşterea activităţii efectuate pe parcursul mobilităţii conform contractului de 

formare si plasament prin intermediul creditelor ECVET şi menţionarea mobilităţii în 

suplimentul la certificatul de calificare eliberat la absolvire 

• Sprijin financiar care să acopere cheltuielile  generate de viaţa într-o ţară străină si 

transportul international 

• Bursa de studii/socială de la scoala  se primeşte şi în perioada mobilităţii (exceptând 

vacanţele), dacă participantul  rămâne eligibil 

Principalele beneficii pentru cursant VET participant la mobilitatile de scurta durata 

includ: 

 - imbunatatirea substantiala a rezultatelor obtinute astfel incat viitorii profesionisti să faca fata 

unui mediu dominat de competenta si competitivitate. 

 -mai bune competente de comunicare in lb.engleza specializata necesara in domeniile 

profesionale si lb.portugheza, lb.tarii gazda, atitudini si mentalitati,comportamente deschise fata 

de diversitatea culturala care sa le aduca o pozitie mai buna pe piata muncii 

 - o mai bogata experienta practica pe care o poata folosi daca doresc sa-si faca o afacere 
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 - imbogatirea CV-ului prin documentul de mobilitate Europass  

 
Grantul Erasmus+ nu este menit să acopere toate cheltuielile legate de mobilitate!.  

 

PENTRU MOBILITĂȚILE VET: 

• 1967 EUR / 3 saptamani-Portugalia 

• Cheltuielile de transport internațional se decontează separat si se adauga grantul mai sus menționat, 360 

EUR/persoana pentru Portugalia. 

• În timpul mobilităţii ERASMUS+ elevul nu poate beneficia de alte finanţări din fonduri europene! 

• In timpul mobilitatii elevul va fi insotit de cel putin un cadru didactic 

 

• 1666 EUR / 3 saptamani-Polonia 

• Cheltuielile de transport internațional se decontează separat si se adauga grantul mai sus menționat, 275 

EUR/persoana pentru Polonia. 

• În timpul mobilităţii ERASMUS+ elevul nu poate beneficia de alte finanţări din fonduri europene! 

• In timpul mobilitatii elevul va fi insotit de cel putin un cadru didactic 

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE A CANDIDAŢILOR: 

Pentru a putea candida: 

A) pentru unul dintre cele 27 de  locuri disponibile la mobilitatile de SCURTA DURATA, 

elevii  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:  

 a) candidatul trebuie să fie elev al Colegiului Tehnic Anghel Saligny si sa-si pastreze 

statul de elev pana la incheierea anului scolar curent ;  

 b) candidatul trebuie să fie înmatriculat în anul școlar 2021 – 2022 în clasa a X-a, in 

invatamantul liceal tehnologic, nivel 4 de calificare, la specializarile mentionate la pct.4. 5. ;  

 c) Candidatul nu a mai beneficiat/beneficiază de altă finanțare a UE din alte proiecte 

pentru efectuarea stagiului de practică 

 d) candidatul sa aiba dosarul de candidatură complet și corect întocmit.  

 e) candidatul sa cunoasca limba engleza  

 f) candidatul sa nu aiba probleme majore de disciplină 

 Profilul participantului căutat : 

 În alcătuirea dosarului de candidatură, fiecare elev va avea în vedere faptul că trebuie să 

dovedească, făcând referire la activitățile și rezultatele sale anterioare, că dispune de cât mai 

multe calități/ caracteristici care îl fac compatibil cu următorul profil de participant:  

 - manifestă interes pentru dezvoltarea personală și profesională;  

 - dispune de motivație pentru a participa la o experiență de muncă și formare profesională 

în altă țara europeană;  

 - are disponibilitate ridicată pentru plasament la locul de muncă și dorința explicită de a 

învăța prin muncă;  

 - este sociabil, tolerant și manifestă dorință de implicare, adaptabilitate si flexibilitate, 

comunicare și colaborare în echipă;  

 - este caracterizat de seriozitate, demonstrată prin respect față de programul școlar și 

purtare exemplară pe durata școlarității;  
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 - este dinamic, deschis către experiențele de învățare și a manifestat constant interes 

pentru implicarea în activități extracurriculare, competiții școlare și extrașcolare;  

 - are o capacitate de a utiliza limba engleză în comunicare;  

 - are disponibilitate de a învăța noțiuni elementare pentru comunicarea în limba straina;  

 - are disponibilitate pentru implicarea în toate etapele pregatitoare  ale mobilității;  

 - are disponibilitate pentru implicarea ulterioară în acțiuni de diseminare a experiențelor 

de învățare-formare la care a participat în cadrul proiectului;  

 - este interesat de eventualitatea dezvoltării unei cariere în domeniul de calificare.  

 -  se incadreaza în categoria persoane cu mai puține oportunități și anume: 

 • persoane cu dizabilități: acestea includ deficiențe fizice, mintale, intelectuale sau 

senzoriale care, prin interacțiunea cu diferite bariere care  pot împiedica participarea 

deplină și efectivă a unei persoane la viața socială la același nivel cu alte persoane 

  • persoane cu probleme de sănătate: barierele pot rezulta din probleme de sănătate, inclusiv 

boli grave, boli cronice sau orice altă situație legată de sănătatea fizică sau mintală care 

împiedică participarea la program.  

 • persoane cu barierele legate de sistemele de educație și formare: pot întâmpina bariere 

persoanele care, din diverse motive, înregistrează performanțe slabe în sistemele de 

educație și formare, persoanele care părăsesc timpuriu școala, persoanele care nu sunt 

încadrate profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare și adulții 

cu un nivel redus de calificare. Deși există și alți factori care pot juca un rol, aceste 

dificultăți educaționale, care pot fi legate și de circumstanțele personale, se datorează în 

mare parte unui sistem educațional care creează limitări structurale și/sau nu ține seama pe 

deplin de nevoile specifice ale individului. Un alt obstacol în calea participării apare 

atunci când structura programelor de învățământ face dificilă participarea la activități de 

mobilitate în scopul învățării sau al formării în străinătate, ca parte a studiilor.  

 • persoane cu diferențe culturale: deși diferențele culturale pot fi percepute ca bariere de 

către persoanele din orice mediu, ele pot afecta în special persoanele cu mai puține 

oportunități. Astfel de diferențe pot reprezenta bariere semnificative în calea învățării în 

general și cu atât mai mult pentru migranți sau refugiați, în special pentru migranții nou-

sosiți, pentru persoanele care aparțin unei minorități naționale sau etnice, pentru 

utilizatorii limbajului prin semne, pentru persoanele cu dificultăți de adaptare lingvistică și 

de incluziune culturală etc. Expunerea la limbi străine și la diferențe culturale în timpul 

participării la orice fel de activități ale programului le poate descuraja pe unele persoane și 

poate limita, într-o anumită măsură, beneficiile participării lor. Aceste diferențe culturale 

îi pot chiar împiedica pe potențialii participanți să solicite sprijin prin intermediul 

programului, constituind prin urmare un obstacol în calea integrării. 

  • personae cu bariere  sociale: dificultățile de adaptare socială, cum ar fi cele determinate 

de competențele sociale limitate, de comportamentele antisociale sau cu risc ridicat, de 

delincvența din prezent sau din trecut, de consumul excesiv de droguri sau alcool din 

prezent sau din trecut ori de marginalizarea socială, pot reprezenta o barieră. Alte bariere 

sociale pot fi determinate de circumstanțele familiale, de exemplu, dacă persoana este 

prima din familie cu acces la învățământul superior sau dacă este părinte (în special 

părinte unic susținător al familiei monoparentale), îngrijitor, întreținător sau orfan ori dacă 

a locuit sau locuiește într-un centru de îngrijire instituționalizată.  

 • persoane cu bariere economice: dezavantajul economic, cum ar fi un nivel scăzut de trai, 

venituri mici, necesitatea de a lucra pentru a se întreține, dependența de sistemul de 

protecție socială, în cazul șomajului de lungă durată, situațiile de precaritate sau sărăcia, 
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lipsa adăpostului, datoriile sau problemele financiare etc., poate reprezenta o barieră. Alte 

dificultăți pot decurge din transferabilitatea limitată a serviciilor (în special a sprijinului 

pentru persoanele cu mai puține oportunități), care trebuie să fie „mobile” pentru a putea 

urma participanții atunci când se deplasează întrun loc îndepărtat sau, cu atât mai mult, în 

străinătate. 

  •persoane cu bariere legate de discriminare: barierele pot apărea ca urmare a 

discriminărilor legate de gen, de vârstă, de etnie, de religie, de convingeri, de orientare 

sexuală, de dizabilități sau de factori intersecționali (o combinație a uneia sau mai multora 

dintre barierele legate de discriminare menționate). 

  • persoane cu bariere geografice: traiul în zone îndepărtate sau rurale, pe insule mici sau în 

regiuni periferice/ultraperiferice , în suburbii, în zone mai puțin deservite (cu transport 

public limitat, facilități precare) sau în zone mai puțin dezvoltate din țări terțe etc. poate 

constitui o barieră 

  

Candidatul îndeplinește toate condițiile de eligibilitate precizate în secțiunea 5 (a-f) -criterii de 

eligibilitate (Admis/ Respins); 

Conținutul dosarului de candidatură:  

Documente obligatorii: 

 

1. Cerere/ Formular de inscriere disponibil la adresa: www.asalignybm.tpsvision.ro, listat 

2. CV Europass în limba romana completat şi listat de pe site-ul oficial Europass , 

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-

editor?lang=ro&previous=https://europa.eu/europass/en  

3. scrisoare de intentie care să conţină  motivarea dorinţei de participare, obiectivele de formare 

urmarite si rezultatele asteptate; se creaza online la adresa  

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cover-letter-editor?lang=ro ,se salveaza si apoi se 

incarca  

4. Acord scris al părinților cu privire la participarea la proiect -in cazul elevilor minori (Anexa 3).  

5. Recomandarea profesorului diriginte/ profesorului de specialitate.  

6. Copie xerox (lizibilă) după CI candidat.  

7. 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 

8.Adeverința elev, clasa, calificarea eliberată de secretariat  

9.Documente doveditoare pentru incadrarea in categoria persoanelor cu mai putine oportunități  

10. Certificat de vaccinare in functie de contextul epidemiologic si recomandarile OMS si regulile 

impuse de tarile partenere 
 

 

IMPORTANT : Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și vor fi introduse, în 

ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din PVC cu șină. Orice informație eronată sau 

predarea unui dosar incomplet vor duce la eliminarea candidatului. 
 

  

CRITERII DE SELECŢIE- PROBELE CONCURSULUI DE SELECŢIE: 

 

Criterii de selecție a candidaților: 
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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. 

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 
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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)  

 

 

GRAFICUL DESFASURARII CONCURSULUI DE SELECTIE: 
 

Informarea elevilor  si afișare concurs de selectie   

 

pana la 21.01.2022 

Publicarea Apelului de selecție, a Procedurii și formularelor de 

candidatură necesare  

pana la 21.l.2022 

Depunerea dosarelor candidaţilor la secretariat 

Dosarele se inregistreaza la secretariat cu numar de inregistrare 

25.l.2022- 01.2.2022  

Verificarea eligibilitatiii dosarelor de candidatura si 

validarea-afisarea listei candidatilor eligibili( info. pe site-ul 

scolii , pe classroom grupuri tinta vizate ) 

04.2.2022  

Susținere interviu pentru testarea competențelor de 

comunicare în limba engleză .  

 

07.2.2022  

Ora 12.00–16.00  

Sustinere proba scrrisa  pentru testarea competențelor 

profesionale  

 

09.2.2022 

  

Ora 13.00–15.00  

Verificare si notare dosare de candidatura pe baza de fisa de 

evaluare 

11.2.2022 

Centralizarea datelor de la toate probele incluse în procesul de 

evaluare și stabilirea punctajelor individuale finale.  

14.2.2022 

Afișarea rezultatelor procesului de evaluare 16.2.2022 

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor  17.2.2022 

Afisare rezultate finale 18.2.2022 

 

Informatii referitoare la documente  la:  

 

• pagina web a beneficiarului www.asalignybm.tpsvision.ro 

•  avizierul proiectului din  unitatea scolara 

 

RESPONSABIL PROIECT, 

PROF. Neamt Alina Tatiana 
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