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Erasmus+ 

Liceul Teoretic Novaci Localiatea Novaci,  
judetul Gorj 

ANUNT SELECŢIE ELEVI - STAGIARI VET  
în cadrul proiectului 

“Erasmus+ Facilitarea insertiei pe piata muncii  

prin participarea la stagii de pregatire in spatiul european”,  

Contract nr.  2019-1-RO01-KA102-062126 

 

 

          Liceul Teoretic Novaci în calitate de beneficiar, organizeaza SELECTIA grupului ţintă-STAGIARI VET în cadrul proiectului nr. 2019-1-

RO01-KA102-062126— „Erasmus+ Facilitarea insertiei pe piata muncii prin participarea la stagii de pregatire in spatiul european”, finanţat 

de UE, prin Programul Erasmus+ , Actiunea cheie 1 —VET. 

ELEVII SELECTAŢI VOR DESFĂŞURA ACTIVITAŢI DE MOBILITAT E, STAGII DE EDUCAŢIE SI FORMARE PROFESIONALĂ ÎN 
STRAINATATE (SPANIA) CU O DURATĂ DE 22 ZILE. 
 

A. Numărul de participanţi: 

Organizatia trimitatoare 
Nr. 
p a rt i c i p a n ţ i 

Rezerve Perioada 
mobilităţii 

Calificarea Clasa Ţara gazdă 

F
L
U

X
 1

 

Liceul Teoretic 
Novaci 

10 3 
21.10.2019-
11.11.2019 

Tehnician in turism Cls. a XI a 

SPANIA 

F
L
U

X
 2

 

Liceul Teoretic 

Novaci 

10 3 

02.05.2020— 

23.05. 2020 
Tehnician in turism Cls. a XI a 

SPANIA 

 
B. Criterii de selecţie a grupului ţintă - STAGIARI VET 

B.1 Criterii administrative: 

1.1 Completarea dosarului de inscriere si Fisei de inscriere; 
1.2 Respectarea termenului de inscriere/depunere a dosarelor de inscriere. 
Criteriul se va nota cu ADMIS/RESPINS 
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B.2 Criterii de eligibilitate: 

2.1. Elevul/a este inmatriculat la Liceul Teoretic Novaci in ciclul/pe nivelul de studii cerut                         
2.2. Dosar de candidatura complet si corect intocmit. 

2.3. Mediul rural si urban 

Criteriul se va nota cu ADMIS/RESPINS 

B.3 Criterii de selecţie: 

3.1 Performanta şcolară: 

NOTA SELECTIE = (Media generală + Media la PURTARE + media la modulul Patrimoniul turistic)/3 din anul scolar incheiat anterior 
desfasurarii stagiului de practică; 

          lerarhizarea candidatilor in vederea selecţiei participantilor şi a poziţiilor de rezervă se realizează in ordinea descrescătoare a punctajelor 
obţinute, conform grilei de evaluare. 

B.4 Menţiuni suplimentare 
Inscrierea elevilor este voluntară şi constă in depunerea unui dosar de candidatură si a Fisei de inscriere la coordonatorul de proiect din 

organizatia de trimitere a candidatului . Dosarul va primi nr. de inregistrare in ziua depunerii din Fisa de inregistrare a dosarelor/unitate 
scolara. 

Selecţia elevilor se realizează in condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, dizabilită(i, categorie socială şi orice alt 
criteriu), ţinându-se cont de priorită(ile şi indicatorii specificaţi în proiect (participanti din mediul rural si urban. 

Se vor selecta suplimentar 2, 3 elevi de rezervă, in vederea completării grupului ţintă, in cazul in care, din motive obiective, unii dintre cei 
selectaţi renunţă, inainte de inceperea stagiului de practică. 

lerarhizarea candidatilor in vederea selecţiei participantilor şi a poziţillor de rezervă se realizează in ordinea descrescătoare a punctajelor 
obţinute, conform grilei de evaluare. 

Prin consultare cu echipa de management a proiectului, elevii rezervă pot fi incluşi in grupul ţintă. 

 
 

B.5. Grila de evaluare: 
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Criteriu Punctaj maxim Indicaţii privind modul de calcul al punctajului 

B.1 Criterii administrative 

1.1.Completarea dosarului de inscriere si Fisei 
de inscriere; 

1.2. Respectarea termenului de 
inscriere/depunere a dosarelor de inscriere. 

ADMIS/RESPINS Criteriul se va nota cu ADMIS/RESPINS 

B.2 Criterii de eligibilitate: 

2.1. Elevul/a este inmatriculat in Liceul 
Teoretic Novaci, in ciclul /pe nivelul de studii cerut 
2.2. Dosar de candidatura complet si corect intocmit. 
2.3. Mediul rural si urban 

ADMIS/RESPINS 
Criteriul se va nota cu ADMIS/RESPINS 

B.3 Criterii de selecţie: 

3.1 Performanta şcolară: 
NOTA SELECTIE = (Media generală + Media la 
PURTARE + media la modul Patrimoniul turistic) / 
3 din anul şcolar încheiat anterior desfăşurării 
stagiului de practică; 

100 
lerarhizarea candidatilor in vederea selec(iei participantilor şi a 
poziţillor de rezervă se realizează in ordinea descrescătoare a 
punctajelor obţinute 

 
B.6 Conţinutul dosarului de candidatură: 
Dosarul de candidatură pentru Grupul ţintă STAGIARI VET va cuprinde următoarele documente: 

 Cerere inscriere 

 Scrisoare de intenție 

 Copie act de identitate, certificat de naștere 

 Adeverință elev  

 Recomandare diriginte 

 Pașaport lingvistic Europass- nivel A1 limba spaniola (autoevaluare) 

 CV format Europass 

 Declarație proprie raspundere părinți cu venitul net familial și mediul familial  

 Adeverință medicală  

 Declarație proprie răspundere părinți prin care își dau acordul să particip la proiect în situația în care voi fi selectat  
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Data Activitatea Observaţii 

01 august 2019 — 
01 septembrie 2019 

Afişarea ofertei de mobilităţi Erasmus+ 

2019 

 Site-ul organizaţiei de trimitere 

09 septembrie 2019 — 
13 septembrie 2019 

Sesiune de informare mobilităţi Erasmus+ 

2019/2020 

Întâlnire elevi cu responsabilul de proiect local conform orarului 

afişat pe site-ul unitatii scolare  

16 septembrie 2019 — 

19 septembrie 2019 

Depunere dosare candidaţi Dosarele se depun la secretariatul unitatii scolare /organizatiei de 

trimitere, zilnic 12:00-14:00; se primeste numar de inregistrare 

19-20 septembrie 2019 — 
 

Selecţia grupului ţintă şi a rezervelor Analiza dosare, complete. Probe concurs , Corectare, calculare 

punctaj selecţie, ierarhizare elevi, întocmire PV rezult. + Lista 

participanţi, rezerve 

24 septembrie 2019 Afişarea rezultatelor pana la orele 14:00 

Depunerea contestaţiilor până la orele 
16:00 

Mijloacele de informare sunt: 

- avizier                                                                            

25 septembrie 2019 Rezolvarea contestaţiilor. Afişare rezultate 

finale pana la orele 10:00 

Afişarea listei cu rezultatele se face sub semnătura membrilor 
 

 
C. Calendarul procesului de selecţie prezentat mai sus corespunde graficului activităţilor din perioada de implementare a proiectului. 

                Informaţii referitoare la documente: Prof. Popica Madalina, Prof. Lazarescu Adriana , Prof.Redeca-Lacatusu Amelia Prof. Tita Laura, 
Prof.Hohoi Narcisa 
 

 Site-ul organizaţiei de trimitere 

Responsabil Proiect, 
 

Preşedinte comisie selecţie,  

 


