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ANUNȚ
SELECȚIE STAGIARI VET, ANUL I
PARTICIPANT LA MOBILITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+,
ACȚIUNEA CHEIE 1 , VET CU TITLUL

”Erasmus+ Vise Împlinite în și prin Sport”
Nr. 2019-1-RO01-KA102-062974

Consorțiul național VET “Trio4Mobilitate&Sport” alcătuit din Liceul cu Program Sportiv
”Cetate” Deva, Liceul cu Program Sportiv Arad şi Liceul cu Program Sportiv Tg. Jiu, în calitate
de beneficiar al proiectului de mobilitate în domeniul formării profesionale, ”Erasmus+ Vise Împlinite
în și prin Sport”, nr. 2019-1-RO01-KA102-062974, organizează concursul de selecție pentru stagiarii
VET. Activitățile proiectului vor fi realizate pe parcursul a 21 de luni, între 01.10.2019-30.06.2021,
perioadă în care vor fi organizate mobilități de scurta durata, 3 săptămâni, pentru stagiarii VET,
structurate pe 6 fluxuri a câte 3 săptămâni fiecare, 19 zile + 2 de călătorie.
SELECȚIA stagiarilor VET pentru în anul I de proiect se organizează astfel:
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA
-F1, perioada 30.03.-17.04.2020:
• 11 elevi de la clasa a X-a/a XI-a, specializarea FOTBAL pentru mobilitate la Clube de
Futebol OS Belenenses ,Lisabona, Portgalia
• 7 elevi de la clasa a X-a/a XI-a, specializarea ATLETISM pentru mobilitate la
Federaţia de Atletism Portugalia
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU
-F2, perioada 11.05-29.05.2020:
• 11 elevi de la clasa a X-a/a XI-a , specializarea FOTBAL pentru mobilitate la Clube de
Futebol OS Belenenses ,Lisabona, Portgalia
• 7 elevi de la clasa a X-a/a XI-a, specializarea ATLETISM pentru mobilitate la
Federaţia de Atletism Portugalia
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD
-F3, perioada 08.06-26.06.2020:
• 7 elevi de la clasa a X-a/a XI-a, specializarea HANDBAL pentru mobilitate la Federația
de Handbal, Portgalia
• 7 elevi de la clasa a X-a/a XI-a, specializarea ATLETISM pentru mobilitate la
Federaţia de Atletism, Portugalia
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Înscrierea candidaţilor pentru selecţie se face la secretariatul unității școlare de unde provine
candidatul pe baza următoarelor documente obligatorii, prezentate strict în ordinea de mai jos:
1. Cerere (Formular tip 1);
2. Copie xerox după cartea de identitate;
3. Declarație respectare criterii de selecție(Formular tip 2);
4. Adeverință elev din care reiese clasa, specializarea și media la purtare(anul anterior);
5. Scrisoare de motivație(Formular tip 3);
6. CV Europass;
7. Recomandarea dirigintelui(Formular tip 4);
8. Acordul părinților (Formular tip 5);
9. Dovezi oportunități reduse;
10. Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor personale (Formular tip 6)
Documente optionale relevante pentru mobilitate:
- certificate lingvistice (fotocopii). Pe certificate se va preciza nivelul de cunoastere a limbii
respective folosind nivelurile europene ale Cadrului European Comun de Referinta pentru
Limbi Straine .
- Doar pentru candidatii cu oportunitati reduse: adeverinta de beneficiar al unei burse sociale
sau Bani de liceu, eliberata de scoala, sau actele corespunzatoare obtinerii unei burse sociale
(detalii se obtin la secretariatele unitatilor de invatamant), elevi din mediul rural, etc.
CRITERII DE ELIGIBILITATE :
1. elev la clasa/specializarea vizată de mobilitate (atletism, fotbal, handbal)
2. își păstrează statutul cel puțin până la finalul anului școlar
3. nota la purtare minim 8
4. cunoaște limba enleză
5. are abilități sportive
6. si/sau oportunități reduse
CRITERII DE SELECŢIE :
1. Susținerea probei practice sportive - max. 10 puncte;
2. Susținerea interviului motivațional în limba engleză - max. 10 puncte;
3. Evaluarea dosarului personal al candidatului - max. 10 puncte.
Notă:
Punctajul final se obţine din media punctelor de la criteriile de selecţie menţionate, pentru fiecare
candidat în parte.
Comisia de selecţie
Organizația de origine efectuează selecția stagiarilor VET participanți la mobilitate .
Înscrierea candidaţilor se face o singura data, dosarul se depune si inregistreaza la secretariat si ramane
la unitatea scolara. SE VA UTILIZA DOSAR CU ȘINĂ, FARA FOLII DE PLASTIC.
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Dosarele incomplete din punct de vedere al documentelor sau neconforme cu locurile disponibile
determina excluderea candidatului din concurs.
Candidatii au obligatia de a verifica exactitatea datelor inscrise in listele nominale si a sesiza
eventualele neconcordante cu datele reale.
Intrebarile legate de proiect si program se pot transmite la adresa de email:
claudiademeter2011@yahoo.com .
Comisia se selecţie şi Comisia de contestaţii se constituie prin decizie internă a directorului fiecarei
unitati de invatamant membre a consortiului si îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor
procedurii procesului de selecţie.
(1) Comisia de selecţie se compune din:
- Președinte: directorul/coordonatorul instituțional
- Membri: 1 cadru didactic lb. engleză
2 cadre didactice specialitate (fotbal/atletism/handbal)
1 consilier educativ
(2) Comisia de contestatii se compune din:
- preşedinte – directorul unitatii scolare
-2 membri evaluatori, cadre didactice, altele decât cei care au evaluat dosarul iniţial
-1 secretar
Probele concursului de selecție :
- Probă practică sportivă
- Interviu motivational în limba engleză
- Evaluarea dosarului de candidatură
MENŢIUNI SUPLIMENTARE
Selecția se va realiza la nivelul unităților școlare membre in consorțiul “Trio4Mobilitate&Sport”, de
către comisii numite prin decizie internă a directorilor, iar rezultatele evaluării vor fi transmise
responsabilului de proiect (și vor conține cel putin 2 rezerve pentru fiecare flux/disciplină sportivă).
1)Probă practică sportivă are scopul de evaluare a abilităților sportive, nivel avansat, are durata în
funcție de specializare candidatului, urmărește programa claselor a X-a, respective a XI-a, respective
clasa candidatului
2)Interviul se desfăşoară în limba engleză, pe durata a maxim 10 minute, în plenul Comisiei de
concurs. În cadrul interviului se pot adresa următoarele categorii de întrebări:
a. întrebări deschise, cu scopul de a obţine informaţii despre calitățile/competențele personale
ale candidatului;
b. întrebări deschise, cu scopul de a atrage informaţii despre motivația pentru participare la
stagiul de practică European, disponibilitatea şi capacitatea de a aplica şi disemina această
experienţă;
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c. întrebări deschise,prin care să se obţină informaţii despre modul in care candidatul isi
propune sa utilizeze in activitatea curenta competentele dobandite in stagiu,precum ți
despre contribuția stagiului la viitoarea carieră ;
Se recomandă utilizarea listei de întrebări din anexa 2, cu variaţii care să elimine posibilitatea de a
favoriza candidaţi planificaţi la sfârşit, monotonia examenului şi riscul ca răspunsurile unor candidaţi
să fie sugerate sau influenţate de răspunsurile altor candidaţi.
Nu se vor adresa candidatului întrebări referitoare la religie, etnie, starea materială şi originea socială
sau opiniile sale politice.
Atât întrebările, cât şi răspunsurile se vor formula în limba engleză (limba proiectului), astfel încât să
poată fi realizată şi o primă evaluare a competenţelor lingvistice.
Notarea interviului se va face de către membrii echipei de selecţie desemnaţi prin decizia Consiliului
de administraţie, pe fişa de evaluare prezentată în anexa 3 şi în tabelul din anexa 5, conform
punctajelor din grila de evaluare. Comisia va avea libertatea de a pune atâtea întrebări câte consideră a
fi necesare pentru a se clarifica în legătură cu îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor din fişa de
evaluare, fără a depăşi timpul rezervat pentru un candidat.
3)Inscrierea elevilor este voluntară şi constă in depunerea unui dosar de candidatură la secretariat in
organizatia de trimitere a candidatului.
4) Dosarul va primi numar de inregistrare in ziua depunerii la unitatea scolara.
Evaluarea dosarului de candidatură constă în: nivelul educație, calități morale și de comportament
evaluate prin media la purtare, media generală în anul școlar încheiat 2018-2019, recomandarea
dirigintelui, dovezi oportunități reduse.
5)Selecţia 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
precum şi de repartizarea pe unitate scolara agreată de parteneri in Acordul de parteneriat incheiat.
6) Rezultatele finale se obţin în urma evaluării probelor practice la specialitate, a interviului şi a
analizei dosarelor şi se vor afişa public la avizierul şcolii.
7) Se vor selecta suplimentar 2 elevi de rezervă/specializare in vederea completării grupului ţintă, in
cazul in care, din motive obiective, unii dintre cei selectaţi renunţă, inainte de inceperea mobilitatii.
8) Ierarhizarea candidatilor in vederea selecţiei participantilor şi a poziţiilor de rezervă se realizează in
ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare.
9) În cazul în care un elev selectat renunță, prin consultare cu echipa de management a proiectului,
unul din cei 2 elevi de rezervă pot fi incluşi in grupul ţintă.
10 ) Confirmarea rezultatelor selectei este tacita.
11) Rezultatul selecției participanților în proiect, STAGIARI VET, va fi afișat la Avizierul proiectului,
pagina web a proiectului, pagina web a organizatiei de origine a participantului, în data de 28.11.2019
pentru anul I de proiect, respectiv 27.11.2020 pentru anul II.
12) Contestaţiile sunt soluţionate în unitatea de învăţământ respectivă de către comisia de contestaţii .
13) Rezultatele la contestaţii se comunică prin afişarea la avizierul şcolii, în termen de cel mult 24 de
ore de la depunerea contestaţiilor.
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CALENDARUL SELECȚIE
Etapa

Perioada

1. Informarea STAGIARILOR 1 Octombrie 2019 –
VET referitor la selectie
1 Noiembrie 2019

2. Afișarea anunțului de selecție

3. Depunerea
candidatură

dosarelor

8 noiembrie 2019

de 11 – 22 Noiembrie 2019

4. Selecţia grupului ţintă şi a 25- 28 Noiembrie 2019
rezervelor

5. Afisarea rezultatelor

28 Noiembrie 2019

6. Înregistrarea și rezolvarea 29 Noiembrie 2019
contestațiilor.
Întocmirea
Raportului activității de
selecție

Descriere
Prezentarea în Consiliile Profesorale,
C.E. și C.R.P., la orele de dirigenție şi
una sau mai multe variante din
următoarele metode de informare:
pagina web a proiectului, avizierul şi
pagina web a scolilor de trimitere,
discuţii directe
Afișarea anunțului la sediul unitățălor,
și pe pagina web a proiectului,
avizierul şi pagina web a scolilor de
trimitere
Dosarele de candidatură se depun la
secretariatele școlilor membre în
consorțiu, zilnic între orele 12:00-16:00
Selecţia grupului ţintă şi a rezervelor:
verificare
eligibilitate,
susținerea
probei practice sportive+inteviu în lb.
engleză, analiza dosarului
Programarea probei sportive si a
interviului motivațional se face de catre
fiecare unitate, în funcție de numărul
candidaților înscriși, precum și de
orarul acestora, prin anunț scris
menționându-se ziua, ora și locul de
desfășurare.
Afișarea rezultatelor selecției se face de
catre comisia de selectie prin
mijloacele de informare menţionate
(avizier proiect, pagina web a
proiectului, pagina web a organizatiei
de origine a participantului), până la
ora 16:00.
Între orele 10:00-12:00 depunerea și
inregistrarea
contestațiilor
la
secretariatul unității
Între orele 12:00-16:00 rezolvarea și
afișarea rezultatelor finale (pagina web
a
organizatiei
de
origine
a
participantului)
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Formularele tip si informaţii referitoare la documente se găsesc la:
• prof. DEMETER Claudia Florica – responsabil proiect, Liceul cu Program Sportiv ”Cetate”
Deva;
• prof. CHITARU Carmen – coordonator instituţional Erasmus+, Liceul cu Program Sportiv
”Cetate” Deva;
• prof. PETRONIU MARIA CLAUDIA - coordonator instituţional Erasmus+, Liceul cu
Program Sportiv Tg- Jiu;
• prof. KUSCHAUSEN CRISTINA TEODORA, coordonator instituţional Erasmus+, Liceul cu
Program Sportiv Arad;
• site-ul beneficiarului, topicul Proiecte Europene, http://www.lpscetatedeva.ro/proiecteerasmus/
• avizierul proiectului din fiecare unitate școlară.

Responsabil proiect,
prof. Claudia-Florica DEMETER

ERASMUS+ DREAMS COME TRUE IN AND THROUGH SPORTS!

ID: 2019-1-RO01-KA102-062974

Formular 1
CONCURS DE SELECȚIE STAGIARI VET PARTICIPANȚI LA MOBILITATE IN
CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+, 2019-1-RO01-KA102-062974

CERERE DE ÎNSCRIERE STAGIARI VET
Domnule Director
Subsemnatul(a) ......................................................................................................, cu domiciliul în
localitatea............................................., str............................................, nr........, bl......., sc......., et.....,
ap....., legitimat cu C.I. seria........., nr...................., CNP..............................................., elev în clasa a
……………………, profilul…………………., specializarea……………………………, din cadrul
Liceului cu Program Sportiv ........................................................, vă rog să-mi aprobați cererea de
înscriere la concursul de selecție a elevilor în vederea efectuării stagiului de pregătire practică de
specialitate în cadrul proiectului “Erasmus + Vise împlinite în și prin Sport” cu nr. 2019-1-RO01KA102-062974 , finanțat prin programul Erasmus+, Programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1:
Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, derulat prin Agenția Națională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.
Declar că AM/NU AM beneficiat de finantare europeana prin programul LLP si AM/NU AM
participat la mobilitate in scop educational in alta tara.

Telefon: ______________
Email: __________________________________________

Data:

Semnatura:
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Formular 2

CONCURS DE SELECȚIE STAGIAR VET PARTICIPANT LA MOBILITATE IN CADRUL
PROIECTULUI ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA102-062974

DECLARAȚIE DE RESPECTARE CRITERII DE SELECȚIE

Subsemnatul(a)
........................................................……......……………………..……………,
CNP……………………………....………
domiciliat(ă)
în
………...........…...........…..….,
str………………………. nr. ...… bl. ...... ap. …. tel. mobil …...............……....................…. e-mail
…..........………………, posesor(oare) al(a) actului de identitate seria .............. nr.................... , elev la
................................................................................................,
mă angajez prin prezenta că, în cazul în care voi fi selectat/ă ca titular in grupul tinta stagiar VET in
cadrul proiectului 2019-1-RO01-KA102-062974, “Erasmus+ Vise împlinite în și prin Sport”
cofinantat prin programul Erasmus+, să particip la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate
documentele solicitate de echipa de management al proiectului.
Declar pe propria răspundere că am fost informat(ă) despre obiectivele şi activităţile proiectului
mentionat mai sus şi mă angajez să respect cerinţele proiectului /programului de formare .
Declar că am luat cunoștință de obligația de a participa la toate activitățile fixate în proiect în cadrul
mobilității, de a respecta programul prestabilit și de a realiza, la întoarcere în țară, următoarele
activități:
- în toate activitățile/lecțiile desfășurate în cadrul stagiului de pregătire sportivă practică de la
finalizarea mobilității până la sfârșitul derulării proiectului, voi integra cunoștințele, abilitățile
acumulate în mobilitate care să permită învățarea prin cooperare, observate în timpul mobilității;
- voi contribui la realizarea de materiale cu scopul diseminării și valorizării rezultatelor proiectului, în
rândul colegilor de clasă.

Data: ………………………

Semnătura,
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Formular 3
CONCURS DE SELECȚIE STAGIAR VET PARTICIPANT LA MOBILITATE IN CADRUL
PROIECTULUI ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA102-062974
Scrisoare de motivaţie
Stimate Doamnă/Domn,
Subsemnatul/a, ……………………..……………............................, CNP…………………………
domiciliat/ă
în……………...……….,
str…………………….....,
nr……,
ap……,
tel….……........……….., e-mail…………………………………………., prin prezenta ȋmi exprim
dorinţa de a participa la mobilitatile proiectului “Erasmus+ Vise împlinite în și prin Sport” cu nr.
2019-1-RO01-KA102-062974, finanțat prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 1: Mobilitatea
persoanelor în scopul învățării, derulat prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educației și Formării Profesionale.
Sunt elev/ă în clasa a …………… la ……………………………………………………… şi
consider că în anii de liceu am acumulat multe cunoştinţe teoretice și practice de specialitate.
Având în vedere necesitatea pregătirii mele în domeniul ........................................., prin
participarea ȋn cadrul acestui proiect doresc să îmi perfecţionez abilităţile practice.
Consider că pregătirea oferită prin acest proiect îmi va permite pe viitor să
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................
Vă mulţumesc,
(numele si semnătura candidatului)

Data:

Semnătura:
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Formular 4
CONCURS DE SELECȚIE STAGIAR VET PARTICIPANT LA MOBILITATE IN CADRUL
PROIECTULUI ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA102-062974

Recomandare profesor diriginte
Liceul cu Program Sportiv __________________
Numele şi prenumele elevei/elevului: ________________________________________________
Clasa:____________
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:
2
3
4
5
1
Pregătire sportivă teoretică și practică
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

(insuficient)

(satisfăcător)

(bine)

(foarte bine)

(excepțional)

Media calităților personale care recomandă elevul pentru stagiu este: ____________________
Media generală în anul școlar 2018-2019 a fost : ____________
Media la purtare în anul școlar 2018-2019 a fost : ___________
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Elevul(a) a avut media scăzută la purtare din următorul motiv (bifaţi) :
absenteism
probleme medicale
indisciplină
Nume și prenume profesor diriginte: ______________________________________________
Disciplina predată: ______________________________

Data:

Semnătura:
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Formular 5
CONCURS DE SELECȚIE STAGIAR VET PARTICIPANT LA MOBILITATE IN CADRUL
PROIECTULUI ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA102-062974

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL

Subsemnatul/Subsemnata,

…………………………………………………………………………,

CNP…………………………………………..…,CI

serie………nr……..………..,

eliberată

de………………………………….., la data de……………………….., adresa de domiciliu str.
………………………………………….……

nr.……………,

localitatea……...…………………,

județul……………………, telefon…………………………..., în calitate de părinte/tutore al
elevului/elevei……………………………………………………………………,

clasa…………...

la……………………………………………………………………………………..,

declar

următoarele:
-

sunt

de

acord

cu

participarea

fiului

meu/fiicei

mele………………………………………………………… la mobilităţile proiectului “Erasmus
+Vise împlinite în și prin Sport” cu nr. 2019-1-RO01-KA102-062974;
-

îmi

asum

răspunderea

cu

privire

la

îndeplinirea

de

către

fiul

meu/fiica

mea……………………………...…..…..a tuturor obligațiilor ce revin participantilor prin proiect;
- sunt de acord ca fiul meu/fiica mea să fie fotografiat/ă și filmat/ă în cadrul acestui proiect,
fotografiile și filmările să fie făcute publice în scopul de a promova proiectul Erasmus+ şi a disemina
activităţile din proiect la nivel local, naţional, transnaţional.

Data:

Semnătura
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Formular 6

CONCURS DE SELECȚIE STAGIAR VET PARTICIPANT LA MOBILITATE ÎN CADRUL
PROIECTULUI ERASMUS+, Nr. 2019-1-RO01-KA102-062974
Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul/Subsemnata,_________________________________________________________,
CNP_______________________, elev la__________________________________________, declar
pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale
în vederea participării la activitățile proiectului Erasmus+ 2019-1-RO01-KA102-062974. Am luat la
cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu
prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001
privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,
transpuse prin Legea nr. 506/2004.

Data:

Nume / Prenume ____________________________________

Semnătura _____________

