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ANUNȚ  

SELECȚIE  STAGIARI VET, ANUL II 

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 din anul II de proiect  vor consta  in mobilități de scurta durata, pentru stagiarii VET, 

structurate pe 3 fluxuri a câte 3 săptămâni fiecare, 19 zile + 2 de călătorie.  

  

SELECȚIA stagiarilor VET pentru  în anul II de proiect se organizează astfel: 

 

F4- 18 participanti, LPS Cetate Deva: 11 FOTBAL la Clube de Futebol OS Belenenses 

+ 7 ATLETISM la Federaţia de Atletism PT + 2 profesori însoţitori 

F5- 18 participanti, LPS Tg. Jiu, 7 HANDBAL la Federaţia de Handbal PT + 11 

ATLETISM la Federaţia de Atletism PT + 2 profesori însoţitori 

F6- 14 participanti, LPS Arad: 7 HANDBAL la Federaţia de Handbal PT + 7 

ATLETISM, + 2 însoţitori 

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.  Declarație de angajament și consimţământ parental încontextul participării la mobilitate 

Erasmus in cadrul proiectului de mobilitate nr. 2019-1-ro01-ka102-062974(Formular tip 5) 

9. Dovezi oportunități reduse; 

10. Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor personale (Formular tip 6)  
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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. 

 

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. 

mailto:claudiademeter2011@yahoo.com
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(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 a evalua abilitățile sportive, nivel avansat, are durata în funcție 

de specializare candidatului, urmărește programa claselor a X-a, respective a XI-a, respectiv 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; 

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 
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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 2019-2020, 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 04.06.2021 

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. 

 

 

 

Responsabil proiect, 

prof. Claudia-Florica DEMETER 

 
 


