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APROBAT 

Presedinte Asociatia Euroeduas, 
Tetileanu Pantelimon Octavian 
Data: 10.10.2019 

VERIFICAT Responsabil proiect din cadrul fiecarui liceu 
Data: ..................................... 

ELABORAT 

Coordonator de proiect, 
-profesor de specialitate stabilit prin decizie interna la nivelul 
scolilor din consortiul VET; 
Data: 10.10.2019 

 
Documentul intră în vigoare începând cu data de  10.10.2019; 
 
SCOP:           
- Scopul acestei proceduri este de a stabili modul şi mijloacele,  instrumentele de selecţie a  elevilor care 
vor participa în cadrul proiectului Erasmus + nr.: 2019-1-RO01-KA102-061474, Stagii de practica in 
agentii de turism; 
 
 
 
ARIA DE CUPRINDERE/OBIECT:  
 Această procedură se aplică tuturor membrilor grupului ţintă. Grupul ţintă al proiectului este format din: 

• Fluxul 1,10 elevi inscrisi în clasa a XI-a,Nivel 4 de calificare , Profilul Servicii,Domeniul Turism 
,calificarea„Tehnician în Turism" in anul scolar 2019-2020 pentru Colegiul 
Economic'Hermes'Petrosani;(perioada stagiului:2-20 martie 2020); 

• Fluxul 2, 10 elevi inscrisi în clasa a XI-a,Nivel 4 de calificare , Profilul Servicii,Domeniul Turism  
,calificarea „Tehnician în Turism"in anul scolar 2019-2020 pentru  LICEUL  TEHNOLOGIC  
LUPENI (perioada stagiului: 1-19 iunie 2020); 

• Fluxul 3, 10 elevi inscrisi în clasa a XI-a,Nivel 4 de calificare , Profilul Servicii,Domeniul Turism  
,calificarea „Tehnician în Turism"in anul scolar 2020-2021 pentru LICEULTEHNOLOGIC 
URICANI; (perioada stagiului 2-20 noiembrie 2020 )  ; 
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Obiectivul proiectului: 

Obiectivul general al proiectului vizeaza sprijinirea participanţilor să dobândească experienţe de muncă 
într-un mediu de lucru european conectat la domeniul lor de studiu-turism, în scopul facilitării integrării 
profesionale pe piaţa muncii,dezvoltandu-le competenţele profesionale şi personale de comunicare, 
cooperare în relaţiile de muncă, competenţe culturale, în raport cu piaţa muncii pe de o parte si pe de alta 
parte,crearea unor modele şi strategii de colaborare la nivel regional prin consortiul creat , creşterea 
capacităţii instituţiilor de învăţământ tehnic si vocaţional implicate in a furniza şi forma calificări 
relevante pentru piaţa muncii. 
     Stagiile de pregătire de cate 3 saptamani, prin cele 3 fluxuri sunt specific e turismului şi vor acoperi 

competenţele specifice modulului de instruire practica :M 6-"Operatiuni Tehnice ale Agentiei de 
Turism",specific clasei a XI a,ruta directa,calificarea: „Tehnician în Turism"; 

Elevii vor beneficia de conditii optime pentru desfăsurarea practicii în Malaga,Spania pe durata a trei 
săptămâni repartizati in agentii de turism: 

• ALBALATOUR 
• Viajes Malagueta  
• RT Viajes 
• Viajes MARIMARTUR 

 
RESPONSABILITĂŢI:  

• Responsabilul de selecţie răspunde de buna desfăşurare a activităţii de informare, urmărind ca toate 
persoanele interesate şi care reprezintă obiectul acestei proceduri să aibă acces la toate informaţiile cu 
caracter general sau informaţiile particulare de care sunt interesaţi, precum și de desfăşurarea procesului 
de selecţie propriu-zis.  
 
• Comisia de selecţie va fi formată din : 

-Responsabil selecţie:  profesor de specialitate ,ce preda modulul de specialitate specific calificarii Tehnician 
in Turism, stabilit prin decizie interna la nivelul fiecarei scoli partenere  din consotiul VET şi trei membri: -
profesorul de limba straina-limba engleza ca limba de comunicare la nivelul proiectului, 
-maistrul instructor  
-profesorul diriginte al clasei  
 

• Responsabilul comisiei de selecţie va pune la dispozitia beneficiarilor  în mod nemijlocit a informaţiilor 
cu caracter general, prin afişarea la avizierul fiecarei scoli ,pe site sau pe pagina de facebook a acestora, 
sau a informaţiilor cu caracter particular solicitate de către persoanele interesate.  
• Membrii comisiei vor verifica corectitudinea Fişei de autoevaluare cât şi autenticitatea actelor 
doveditoare. Comisia de selecţie răspunde de validarea rezultatelor dosarelor depuse şi de buna 
desfăşurare a procesului de  selecţie . 
• Comisia de contestaţii : va fi formată din presedintele organizatiei coordonatoare a proiectului, 
coordonatorul proiectului şi  responsabilul de selectie; 
• Responsabilul de diseminare răspunde de organizarea campaniilor de informare a elevilor din grupul 
ţintă şi părinţilor acestora privind oportunitatea participării la programul Erasmus+. 
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PROCEDURĂ (mod de lucru):  
Pentru selecţia elevilor care vor desfășura practica în Malaga ,Spania pe durata a trei săptămâni 
responsabilul de selecţie, va proceda astfel: 
 
 
I. CAMPANIA DE INFORMARE 
- echipa de selecţie, prin responsabilul de diseminare, va organiza campanii de informare a elevilor din 
grupul ţintă şi părinţilor acestora, (cu acordul directorului din fiecare scoala partenera, astfel încât să nu 
afecteze programul şcolar al elevilor sau calitatea procesului instructiv-educativ), privind oportunitatea 
participării acestora la programul Erasmus+. 
- responsabilul de diseminare se va asigura de postarea corespunzătoare a acestor informaţii la avizierele 
şcolii şi pe pagina de facebook a proiectului precum şi de organizarea şedinţelor cu părinţii. 
 
II. PRELUAREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ 
Responsabilul de selecţie va primi dosarele pentru participarea elevilor în proiect. 
 
III. EVALUAREA CANDIDAŢILOR 
1. Echipa de selecţie stabileşte punctajul după ce va verifica: 
- îndeplinirea cerinţelor minime pentru includerea în grupul ţintă,  
- fişei de autoevaluare  
- autenticitatea actelor doveditoare.  
2. Susţinerea testului de specialitate 
3. Susţinerea testului de limba engleza-nivel conversational A1; 
 

    
 IV.  VALIDAREA SELECŢIEI ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR PARŢIALE 
- Validarea selecţiei se va realiza de către responsabilul proiectului si responsabilul selectiei. În cazul în 
care numărul de elevi selectaţi depăşeşte numărul de locuri în proiect, iar pentru ultimul loc eligibil   
există elevi cu punctaj egal, comisia  va realiza un interviu cu aceştia. Interviul va avea ca scop reliefarea 
gradului de determinare a  elevului în ceea ce priveşte participarea la activităţile din proiect. 
- Rezultatele parţiale ale selecţiei vor fi afişate la avizierul şcolii şi pe pagina proiectului de către 
responsabilul de selecţie. 
 
V. DEPUNEREA ŞI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 
Contestaţiile se vor depune în scris la comisia de contestaţie, în termen de max. 4 de ore de la afişarea 
rezultatelor.  
 
VI. ANUNŢAREA REZULTATELOR FINALE 
 Responsabilul comisiei împreună cu responsabilul de proiect va afişa numele candidaţilor declaraţi 
admişi, în ordinea descrescătoare a punctajelor. 
 
INSTRUMENTE DE SELECŢIE 
Instrumentele de selecţie  
- se analizează fişele de autoevaluare (Anexa 1) pe baza cărora se face o primă 
ierarhizare a candidaţilor, în ordine descrescătoare a punctajului. 
- test de specialitate 
- test de limba engleza-nivel conversational A1; 
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Selecţia beneficiarilor se va realiza în baza următoarelor criterii: 
 

CALENDARUL DE SELECŢIE  : 
 

Etapa  Perioada  Responsabili 
Campania de informare 
 

Flux 1,2 -anul scolar 2019-2020 
Flux 3 Anul scolar 2020-2021; 

Responsabil diseminare 

Preluarea dosarelor de candidatură(Cv si 
documentele ce insotesc CV-ul ca 
anexe:adeverinte ,diplome concursuri scolare 
si scrisoarea de intentie); 

 
Flux 1-Decembrie  2019: 
2-6 decembrie 2019 
Flux 2 –martie 2020; 
2-6 martie 2020; 
Flux 3-Septembrie 2020 
21-25 septembrie 2020 
 

Responsabil selecţie 

Evaluarea 
candidaţilor 

Verificarea si evaluarea 
dosarelor  conform 
criteriilor din Anexa 1 

Flux 1-9 Decembrie 2019; 
Flux 2 –9 martie 2020; 
Flux 3-28 septembrie 2020; 

Comisia de selecţie 

Susţinerea testului de 
specialitate(din modulele de 
specialitate studiate in clasa 
IX a si a Xa)- 
Test max.10 puncte 

Flux 1-11 Decembrie 2019 
 Flux 2 –11 martie 2020 
Flux 3-30 Septembrie 2020 
 

Comisia de 
selecţie/profesorul de 
specialitate 

Susţinerea testului de 
comunicare la limba 
engleza-test specific 
nivelului A1; 
Test maxim 10 puncte 

Flux 1-13 Decembrie 2019 
Flux 2 –13 martie 2020 
Flux 3-2 Octombrie 2020 
 

Comisia de 
selecţie/profesorul de 
limba engleza 

Validarea selecţiei şi afişarea rezultatelor 
parţiale 

Flux 1-16 Decembrie 2019 
Flux 2 –16 martie 2020 
Flux 3-5 Octombrie 2020 

Responsabil selecţie 
Responsabil proiect 

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor Flux 1-16 Decembrie 2019 
 Flux 2 –16 martie 2020 
Flux 3- 5 Octombrie 2020 
 

Comisia de contestaţii 

Anunţarea rezultatelor finale Flux 1-17 Decembrie 2019 
Flux 2 –17 martie 2020 
Flux 3-6 Octombrie 2020 
 

Responsabil selecţie 
Responsabil proiect 
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   ANEXA 1            
 
 

Fişa de autoevaluare selecție 
 

Nume şi prenume candidat: 
 
Criteriu - Punctaj  Autoevaluare  Obtinut  
Clasele a 11  a cu specializarea Tehnician în turism - 
engleză intensiv dupa caz; 

eliminatoriu eliminatoriu 

Recomandare de la profesorul diriginte si media 10 la 
purtare 
 

eliminatoriu eliminatoriu 

Media la modulele de specialitate peste 8 in anul 
scolar anterior; 

eliminatoriu eliminatoriu 

• Media generală pe anul scolar 2018 – 2019 x 
10 puncte pentru Fluxul 1,2; 

• Media generală pe anul scolar 2019– 2020 x 
10 puncte pentru Fluxul 3; 

 

  

Olimpiade şcolare şi/sau concursuri, materializate prin 
obţinerea premiilor I, II, III şi a premiilor speciale la 
faza judeţeană/interjudeţeană/naţională/internaţională, 
desfăşurate în coordonarea şi/sau finanţarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale (clasele a IX-a si a 
X-a) 
faza judeteană: 
premiul I 4 puncte 
premiul II 3 puncte 
premiul III 2 puncte 
mentiune 1 puncte 
faza regională: 
premiul I 6 puncte 
premiul II 5 puncte 
premiul III 4 puncte 
mentiune 3 puncte 
faza natională: 
premiul I 10 puncte 
premiul II 9 puncte  
premiul III 8 puncte 
mentiune/premiu special 7 puncte 
participare 6 puncte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concursuri cultural-artistice şi sportive incluse în 
Calendarul activitătilor educative nationale/regionale 
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elaborate de Ministerul Educatiei Nationale, 
materializate prin obtinerea premiilor I, II, III şi a 
premiilor speciale; 
faza judeteană: 
premiul I 1 puncte 
premiul II 0,8 puncte 
premiul III 0,5 puncte 
mentiune 0,4 puncte 
faza regională: 
premiul I 2 puncte 
premiul II 1,5 puncte 
premiul III 1 puncte 
mentiune 0,8 puncte 
faza natională: 
premiul I 3,5 puncte 
premiul II 3 puncte  
premiul III 2,5 puncte 
mentiune/premiu special 2 puncte 
Alte concursuri: 
faza regională: 
premiul I 1 puncte 
premiul II 0,8 puncte 
premiul III 0,5 puncte 
mentiune 0,4 puncte 
faza natională: 
premiul I 2 puncte 
premiul II 1,5 puncte 
premiul III 1 puncte 
mentiune 0,8 puncte 

  

Participare la sesiuni de comunicări stiintifice, 
seminarii ti simpozioane: 
faza judeteană/ regională: 
premiul I 1 puncte 
premiul II 0,8 puncte 
premiul III 0,5 puncte 
mentiune 0,4 puncte 
faza natională/internatională: 
premiul I 2 puncte 
premiul II 1,5 puncte 
premiul III 1 puncte 
mentiune 0,8 puncte 
participare            0,7 puncte 
 
 

  

Participare programe comunitare  si de parteneriat 
local, regional, national  si international  
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(clasele a IX-a si a X-a) (JAR sau alte proiecte)  - 1 
punct/participare; 
Participare activitate de voluntariat  
(clasele a IX-a si a X-a)- 1 punct/participare 

  

Participare la cercuri, activităţi extracurriculare și în 
alte actiuni organizate la nivelul  scolii  
(clasele a IX-a si a X-a)- 1 punct/participare 

  

-Test 10 puncte cunoştinţe despre limba engleza la 
nivel conversational-A1; 

-  

-Test 10 puncte cunoştinţe de specialitate -  
 
Afisarea rezultatelor ,a punctajului final ,calculat ca suma a punctajelor obtinute la fiecare proba de mai sus : 
-fisa cu punctajul total-conform Anexa 1 
-testul de specialitate -max 10 puncte 
-testul de limba engleza –max 10 puncte 
va fi făcută publică a doua zi după desfaşurarea concursului. 
Primii 10 candidati din fiecare organizatie de trimitere vor fi considerati admisi in grupul de baza, urmatorii 2 
pe lista de rezerve,respinsii in ordinea descrescatoare punctajului;  
Comisia de selecţie va încheia un proces verbal cu privire la organizarea concursului şi rezultatele finale. 
 
 
 
 
 
 
Comisia de selecție:  
Responsabil selectie: prof. Ianc Liliana 
Membri: prof. Cârlan Adriana, prof. Julecătean Dorina, prof. Furdui Daniela 
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Selectia Profesorului insotitor: 
 

Se considera un profesor însoţitor la 7 elevi minori, deci vor fi necesari cate 1 profesor insotitor pentru 
fiecare flux din fiecare organizatie de trimitere(liceu).  

Pe de alta parte profesorii insotitori vor avea si calitatea de monitori ai stagiului de pregatire din partea 
organizatiei de trimitere si vor comunica in permanenta cu organizatia aplicanta ,organizatiile de trimitere si 
organizatia intermediara; 

Este recomandat ca profesorul insotitor va trebui sa aiba specializarea in domeniul de calificare/pregatire 
a elevilor beneficiari pentru ca va fi implicat totodata  la finalul stagiului in evaluarea elevilor, pentru emiterea 
certificatelor europass. 

Directorul din fiecare organizatie de trimitere va face propuneri privind desemnarea profesorului 
insotitor, urmand ca presedintele organizatiei coordonatoare a proiectului sa emita decizia cu privire la 
desemnarea profesorului insotitor pentru fiecare flux. 

Se vor lua in considerare ca instrumente de selectie a profesorilor insotitori:  
-profesor de specialitate 
-abilităţile de comunicare în limba engleză Minim A2/B1;  
-autoritatea morală şi profesională rezultata din experienta anterioara din activitati scolare si 

extrascolare(se vor regasi in CV,anexe la CV,scrisoarea de intentie);  
-Experiență internațională în situații similare;  
-Cunoașterea responsabilităților care îi revin din participarea la activităţile desfăşurate în timpul 

mobilităţii de formare;  
-Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare,pregătire, 

consiliere); In procesul de selectie a lor trebuie sa manifeste: 
 -Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţilor de formare;  
-Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare,pregătire, 

consiliere); 
 
 
 
 
Coordonator de proiect, 
Tetileanu Cerasela Mihaela 


