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CRITERII DE SELECTIE 

a grupului țintă în Proiectul de mobilitate profesională nr. 2019 - 1- RO01 - KA102 - 

062730, cu titlul  ”MOBILITĂȚI EUROPENE PENTRU SERVICII DE CALITATE”, 

din cadrul Programului ERASMUS +, acțiunea cheie 1 - Mobilități de Învățare 

pentru Indivizi (KA1 – VET), derulat prin Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale 

Pentru a evita discriminările vor fi încurajați să participe la selecție toți elevii din clasele 

țintă ale proiectului, indiferent de rasă, sex, apartenență la un grup etnic sau religios, 

orientare sexuală, situație materiala, s.a. 

Criterii de selecție: competența profesională, competențe de comunicare in limba engleză, 

calități morale. 

Competența profesională: evaluata prin proba practica și media generală de absolvire a 

clasei a-IX-a.  

Competențele de comunicare in lb. engleză: evaluate prin probă orală. Sunt admiși elevii cu 

nivel minim A2, conform cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine. 

Punctajul obținut la proba orală se va converti in notă, conform  cu sistemul romanesc de 

notare iar nota va contribui la calcularea mediei de selecție. 

Calitățile morale: apreciate prin media la purtare din clasa a IX-a si din sem.1/clasa a-X-a.  

Media de selecție va fi media aritmetică între: notă proba practica, media de absolvire a clasei 

a-IX-a, nota la limba engleză și cele două medii la purtare din clasa a-IX-a si clasa a-X-

a/sem.1. 

A doua zi după încheierea concursului, comisia de selecție afișează rezultatele, in ordine 

descrescătoare a mediei de selecție. 

Pentru a evita situațiile neprevăzute, care sa împiedice participarea la mobilitate a unor elevi, 

se vor selecta minim 4 participanți cu statut de rezervă. 

 In termen de 24h de la afișarea rezultatelor, candidații nemulțumiți pot depune contestație, la 

secretariatul scolii. Soluționarea contestațiilor se va realiza in termen de maxim 1 zi lucrătoare 

de la depunerea contestațiilor.  Comisia de contestații are aceeași structura ca si cea de 

selecție dar, va avea alți membri decât Comisia de selecție. 

Comisiile de selecție/contestație se constituie prin decizia directorului fiecărei scoli si vor fi 

formate din: președinte - asistent responsabil proiect, membri:1 reprezentant agent economic 

Turism, 2 prof. Turism, 2 prof. limba engleză. Pentru asigurarea obiectivității și evitarea 

conflictului de interese, toți membrii vor semna declarații ca ”nu au printre candidați rude sau 

afini, pana la gradul 4, sau nu împărtășesc cu candidații interese comune”. 

Cu minim 10 zile înainte de concurs se vor afișa, la avizier/pag. web a școlilor, tematica de 

concurs si bibliografia recomandată.  

Dosarul de selecție conține: cerere înscriere, CV european, copie CI al elevului, acord scris 

părinți/susținători legali (pt. minori), copie CI al părintelui/susținătorului legal.  

 

Director, 

Prof. Cârjilă Daniel 

Asistent responsabil proiect, 

Prof. Șocariciu Mirela 
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