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ANUNȚ SELECȚIE  PARTICIPANȚI  ELEVI 

LA MOBILITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+. ACȚIUNEA CHEIE 1 , VET CU TITLUL 

ACREDITARE ERASMUS+ ,,SPER” - AN 2 

Contract nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000055256 

1. INFORMATII GENERALE  

Programul ERASMUS+, finanţat de către Comunitatea Europeană oferă elevilor  din liceele tehnice membre ale consorțiul național VET “HD-TM-GJ” , Liceul 

Tehnologic “Transilvania” , Liceul Tehnologic de Transport Feroviar “Anghel Saligny” Simeria, Liceul Tehnologic “Mihai Viteazu” Vulcan, Colegiul Tehnic 

“Henri Coanda” Timișoara şi Liceul Auto ,,Traian Vuia” Târgu Jiu, oportunitatea de a urma un stagiu de formare profesională  în străinătate (Polonia sau 

Portugalia), în cadrul proiectului ACREDITARE ERASMUS+ ,,SPER” - AN 2, contract nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000055256 în perioada 01.06.2022 – 31.08.2023. 

Durata mobilităţii: 19 zile + 2 zile de călătorie  

2. CONCURSUL DE SELECŢIE 

2.1 Oferta de mobilități pentru anul 2022-2023:  
 

Nr. 

flux 

Unitatea de invatamant Clasa  Domeniu  Calificare profesională/ CDL Tara / Org. de 

primire 

Nr elevi 

+ prof. 

Perioada 

A. Învățământ Liceal și profesional 

 

3 

L. T. Anghel Saligny 
8 elevi+1 profesor 

a X - a 

Mecanică Tehnician Proiectant CAD,  

Realizarea asamblărilor mecanice 

Portugalia/ 

CEPRA 

 

24 +3 8.05-26.05.2023 
L.T. Mihai Viteazu 
8 elevi+1 profesor 

Tehnician Proiectant CAD, 

Realizarea asamblărilor mecanice 

Liceul Auto „Traian 
Vuia” Tg-Jiu      -     
8 elevi+1 profesor 

Mecanic auto 
Pregătirea automobilului pentru 

exploatare 
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B.                                                                                          Absolvenți învățământ profesional/ liceal ERASMUS Pro 

5 Absolvenți din  

consortiu 
a XI – a  

Mecanică 
Mecanic auto  Portugalia 3 31.07-27.10.2023 

 
 

2.2 Condiţii de eligibilitate 
  
Orice elev din cele 5 licee tehnice care doreşte să participe la un stagiu de formare profesională în UE în cadrul programului ERASMUS+ trebuie să îndeplinească 
următoarele criterii: 
 să aibă cetăţenie română;  
 să fie compatibil cu opţiunile de mobilitate solicitate ( înmatriculat/a  în ciclul/pe nivelul de studii cerut) 
 sa nu beneficieze  de finanţare prin alte proiecte pentru stagiul de  practica; 
 să poată demonstra aptitudini şi abilităţi specifice, în concordanţă cu activitatea ce urmează a se desfăşura în organizaţia de primire parteneră din UE;  
 să promoveze un test de cunoştinţe lingvistice;  
 să aibă dosar de candidatură complet si corect întocmit ; 
 sa respecte  termenul de înscriere/depunere a dosarelor. Criteriul se va nota cu ADMIS/RESPINS. 

 
2.3 Criterii de selecţie:  

a) Motivaţia de participare la stagii de formare; 
b) Performanță școlară. 
c) Recomandare diriginte 
d) Participare/ neparticipare la proiecte finanțate prin LLP  

 
2.4 Grila de evaluare 
Criteriu 
 

Punctaj maxim 
 

Indicaţii privind modul de calcul al punctajului 

a) Motivaţia de participare la plasament /stagiul de formare 

1. Prezentarea calităţilor personale 
 

15 
 

-Se acordă 0 puncte pentru candidaţii care nu se caracterizează în scrisoarea 
de motivaţie; 
-Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare dintre calităţile/ abilităţile/ 
competenţele personale (maxim 3 calităţi). 

2. Prezentarea motivelor (realiste şi clare) 15 -Se acordă 0 puncte pentru candidaţii care nu enumeră niciun motiv; 
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pentru care depune dosarul de 
candidatură în vederea selecţiei 

-Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare dintre motivele prezentate (maxim 3 
motive). 

b) Performanţa şcolară 

( Media din anul şcolar încheiat anterior 
desfășurării stagiului de  practică la: 
disciplinele de  specialitate + purtare + lb. 
engleză//lb modernă1)/3 

40 

- Se acordă 15 puncte pentru media ≤ 7,50; 
- Se acordă 20 puncte pentru media cuprinsă in intervalul (7,50- 8]; 
- Se acordă 25 puncte pentru media (8-8,50]; 
-  Se acordă 30 puncte pentru media (8,50-9]; 
-  Se acordă 35 puncte pentru media (9-9,50]; 
-  Se acordă 40 puncte pentru media (9,50- 10]. 

c)Recomandarea dirigintei/lui 

1.Aprecierea comportamentului şi a 
calităţilor personale care recomandă 
elevul /a pentru stagiu  

20 

Se acordă câte 20 puncte pentru apreciere cu Excelent 
Se acordă câte 15 puncte pentru apreciere cu Foarte Bine 
Se acordă câte 10 puncte pentru apreciere cu Bine 
Se acordă câte 5 puncte pentru apreciere cu Satisfăcător 

d)Participare/Neparticipare la proiecte finanţate prin LLP 

1.Aprecierea calităţii de “participant în 
LLP” 

10 
Se acordă 10 puncte pentru apreciere cu Neparticipant şi 0 puncte pentru 
Participant  

TOTAL PUNCTAJ 100  

 
 
 
2.5 Dosarul de candidatură va cuprinde:  

 Copie după cartea de identitate; 
 Curriculum Vitae în format Europass (Anexa 1); 
 Scrisoare de motivaţie redactată în limba străină în care se va efectua mobilitatea - limba engleză (Anexa 2); 
 Acord părinţi (Anexa 3); 
 Recomandare diriginte sau un cadru didactic cu care a desfăşurat activităţi didactice (Anexa 4); 
 Fișa de înscriere cu formularea explicită a opțiunii pentru țara de stagiu (Anexa 5); 
 Pașaport lingvistic Europass (Anexa 6); 
 Angajament de disponibilitate la activităţile proiectului (Anexa 7); 
 Adeverinţă de la secretariatul unității școlare unde este înmatriculat, prin care se atestă poziţia de elev înmatriculat la domeniul de calificare/calificarea, 

anul de studii și media din anul școlar încheiat anterior desfășurării stagiului de  practică la: disciplinele de  specialitate + purtare + lb. engleză/lb 

modernă1)/3; 
 Adeverința medicală cu mențiunea „apt pentru desfășurarea stagiului de practica în străinătate”.  
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 DEPUNEREA (TRIMITEREA) DOSARELOR DE CANDIDATURĂ SE FACE ÎN PERIOADA: 5–9 DECEMBRIE 2022 LA SEDIUL FIECĂREI ORGANIZAȚII DE TRIMITERE 
(UNITĂȚI ȘCOLARE UNDE ESTE ÎNMATRICULAT ELEVUL). 
 

2.6 . Menţiuni suplimentare 
Înscrierea elevilor este voluntară. 
Documentele din dosarul de candidatura se vor realiza într-un singur exemplar și vor fi introduse ÎN ORDINEA DE MAI SUS într-un dosar de plastic cu șină (FARA 

FOLIE). Orice informație eronată va duce la eliminarea candidatului. 

Selecţia elevilor  se realizează in 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(participanti din mediul rural), precum şi de repartizarea pe unitate școlară  agreată de parteneri în Acordul de 
parteneriat încheiat). 
 
Se vor selecta suplimentar 3 elevi de rezervă în vederea completării grupului ţintă, în cazul in care, din motive obiective, unii dintre cei selectaţi renunţă, înainte de 
începerea stagiului de practică. 
Ierarhizarea candidaților se realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare. 
 
2.7 Comisia Erasmus de selecţie:  
1. Directorul/directorul adjunct al unității școlare unde are loc selecția - președinte;   
2.  Coordonatorul instituțional Erasmus+, la nivel local - Membru în comisie; 
3. Responsabil formare profesională la nivelul unității de învățământ (cadru didactic de specialitate VET) - Membru în comisie; 
4.  Reprezentant al Consiliului Reprezentativ al elevilor din fiecare unitate școlară unde are loc selecția - Membru în comisie cu statut de observator; 

 
OBS: PERSOANELE NOMINALIZATE MAI SUS DEPUN DECLARAŢIE OLOGRAFĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE  

3. CALENDARUL DE SELECŢIE prezentat mai jos corespunde graficului activităţilor de implementare a proiectului. 
Data  Activitatea   Observatii  

21-25 Noiembrie 
2022 

Afişarea ofertei de mobilităţi Acreditare 
Erasmus+ -,,SPER” – An 2 

Avizierul unității școlare de trimitere, Site-ul organizației de trimitere, domeniul 
proiectului. 

28-29 Noiembrie 
2022 

Sesiune de informare mobilităţi Acreditare 
Erasmus+ -,,SPER” – An 2 

Întâlniri cu elevii,  cu responsabilul de proiect  local conform orarului afişat pe site-ul și la 
avizierul Erasmus+ din cadrul fiecărei unități școlare membre ale consorțiului.  

5–9 Decembrie 
2022 

Depunere dosare candidaţi  Dosarele se depun la secretariatul unitatii scolare /organizatiei unde este şcolarizat elevul, 
zilnic 12:00-16:00; 
OBS: fiecare dosar primeste număr de înregistrare şi se păstreză 5 ani după finalizarea 
proiectului. 
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12 Decembrie 
2022 

Selecţia grupului ţintă şi a rezervelor 
 

Analiza dosare, completare fișa evaluare, calculare punctaj selecție elevi, ierarhizare elevi,  
întocmire proces verbal, rezultate elevi, lista participanţi, rezerve. 

13 Decembrie 
2022 

Afișarea rezultatelor până la orele 14:00 
Depunerea contestațiilor până la orele 
16:00 

Mijloacele de informare  sunt:- avizier proiect 
- site-ul şcolii-domeniul  proiectului 
- site-ul şcolii-domeniul  proiectului a organizației de origine a participantului  

14 Decembrie 
2022 

Rezolvarea contestațiilor. Afișare rezultate 
finale până la orele 20:00 

Afișare Lista rezultatele se face sub semnătura membrilor comisiei la avizier și pe pagina 
web a beneficiarului  

15 Decembrie 
2022 

Confirmare participare 
Preluare procese verbale selecţie 

Participantul selectat confirma participarea prin semnătura  
Proces verbal selecție împreună cu baza de date a grupului ținta selectat se transmite 
beneficiarului în format scris și în format  electronic  

 
4. Formularele tip si informaţii referitoare la documente se găsesc la: 

 prof. DEMETER Sorin-Marin – director, Liceul Tehnologic ,,Transilvania” Deva; 

 prof. DUMITRAŞ Alina Lucreţia – coordonator instituţional Erasmus+, Liceul Tehnologic ,,Transilvania” Deva-tel: 0726791967; 

 prof. BUCUR Flavius- coordonator instituţional Erasmus+, Liceul Tehnologic de Transport Feroviar “Anghel Saligny” Simeria - tel:  0743011626; 

 prof. HERIȘANU Nicoleta, coordonator instituţional Erasmus+, Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă” Timișoara- tel: 0774486243; 

 prof.  DUMITRU Sandu, coordonator instituţional Erasmus+, Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazu” Vulcan, Tel. +40.766.579.731; 

 prof.  MUJA Teodora, coordonator instituţional Erasmus+, Liceul Auto ,,Traian Vuia” Târgu Jiu, Tel. +40.721.184.689; 

  site-ul beneficiarului, topicul Proiecte Europene, domeniul Acreditare Erasmus+ -,,SPER” – An 2, www.lttdeva.ro;  
  avizierul proiectului din fiecare unitate școlară. 

 
Coordonator Consorțiu, 

Prof. Demeter Sorin-Marin  


