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ANUNȚ  SELECȚIE  PARTICIPANȚI  ERASMUS+, 

MOBILITĂȚI VET,  NUMĂR PROIECT 2021-1-RO01-KA122-

VET000037762,   

“ VIITOR  PROFESIONAL CU ERASMUS+”, 

BENEFICIAR  

LICEUL TEHNOLOGIC “ALEXANDRU IOAN CUZA”, 

PANCIU   

 
Clasa a X-a, liceu - specializarea Organizator banqueting  

 

CONDIȚII  DE  ÎNSCRIERE: 

Participanţii trebuie să fie elevi la Liceul Tehnologic ,,Alexandru Ioan Cuza ‘’, specializarea, 

ORGANIZATOR BANQUETING  clasa a X a   

 

Criterii de selecţie: 

1  Nivel  minim A2 de conversaţie în limba   engleză; 

2  Cunoştinţe despre cultură ,tradiții obiceiuri - Portugalia 

3 Să  cunoască date despre  proiect  furnizate  pe site și le folosesc în formularul de înscriere şi la 

interviu; 

 

GRAFIC  ACTIVITĂŢI  DE  SELECŢIE: 

  

29.06.2022-depunerea  dosarelor la secretariatul școlii pană  la ora 14.00. 

29.06.2022- ora 15.00 afişarea listelor cu candidaţii care vor participa la proba dosarelor si proba 

interviu 

30.06.2022-ora 9.00 evaluare dosare candidatură  

30.06.2022- ora 12.00 interviu in limba engleză (5-10 minute)  

30.06.2022- ora 14 afișarea  rezultatelor 

30.06.2022-depunerea  contestațiilor  între orele15 :00-16 :00 la Secretariatul școlii 

 01.07.2022-ora 8.00 soluționare  contestații, la ora 14 afişare  rezultate finale pe site-ul de proiect și la 

Panoul de proiect. 

 

DOSAR INSCRIERE:( 20 puncte) 

1. Opis 

2. Cerere înscriere   semnată de director liceu 
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3. Copie carte de identitate; 

4. Formular pentru participare proiect in limba romană 

5. Acord  participare din partea părinţilor.  În cazul  în care unul din părinți este plecat din țară,sau 

este în  imposibilitatea de a semna, celălalt părinte își va asuma  răspunderea și pentru celalalt 

părinte; 

6. Angajament de susținere a "Examenului de Certificare a  competentelor  profesionale ‘’ la 

finalul clasei a XII-a 

7. CV format Europass în limba română; 

8. CV format Europass în limba engleză; 

9. Diplome concursuri (de specialitate/engleză) pentru departajare în caz de punctaje egale 

10. Dovezi pentru acordarea punctajului bonus: domiciliu în mediul rural (domiciliu/mutație în 

mediul rural în CI), părinte/imigranţi (declaraţia este inclusă în acordul părintelui), venituri 

reduse (adeverință  drept de bursă socilală, bani de liceu), dizabilităţi/boli cronice (adeverință 

medicală care să ateste gradul de handicap); 

Toate documentele  necesare sunt disponibile pe site-ul  proiectului 

Opis dosar(respectandu-se ordinea de mai jos): 

1. Cerere  înscriere 

2. Copie carte identitate; 

3. 2 recomandări profesori(diriginte, practică),  

4. Formular  participare proiect 

5. Acord părinţi pentru participare mobilitate 

6. Angajament susţinere  atestat; 

7. Angajament  prelucrare imagine personal ;  

8. CV format  română; 

9. CV format  engleză; 

 

INSTRUCŢIUNI  PREDARE  DOCUMENTE: 

• Dosarul  de înscriere va fi depus la secretariatul școlii în format fizic pe bază de semnătură. 

• Fiecare document va fi scanat, salvat in format PDF și denumit cu nume  prenume candidat + 

demunirea documentului așa cum apare in opis. (ex. popa_ion_adeverinta_elev.pdf.). 

Formularul de candidatură și CV in limba engleză vor fi ataşate şi  în format word.  

Toate documentele vor fi reunite  într-un folder arhivat,denumit nume prenume candidat +clasa de 

provenienţă (ex. popa_ion_11.pdf/word.) şi trimise şi în format electronic prin ataşare arhivă la adresa 

mail proiect Lpanciu2021@gmail.com, E-mailul va avea ca subiect: “Dosar candidatura + nume 

prenume+ clasa” (ex. dosar_candidatura_popa_ion_11). 

 

PROBE DE CONCURS: 

1. Evaluare dosar de candidatură – 60p 

2. Probă limba  engleză -40p 

 

 

 

DOSAR CANDIDATURA – punctaj  maxim 60puncte 

mailto:Lpanciu2021@gmail.com
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Criterii evaluare:  

• Cunoaştere  proiect, motivaţie participare(Formular candidatura);  

• Calităţi  morale ( Formular candidatură+ recomandari ) 

• Implicare  in activităţile de diseminare, multiplicare, împărtăşire experienţe dobandite şi 

rezultate proiect; ( din CV si scrisoare  motivaţie) 

• Calitatea argumentării  ideilor. 

• Cunoaştere proiect, 

• Calitaţi  morale, de comportament, nivel educaţie (media la purtare, media generala an  2020-

2021), relevanța abilităților/experienței/calităților personale/profesionale pentru activităţile 

prevăzute în proiect; 

 

INTERVIU  IN  LIMBA  ENGLEZĂ – punctaj maxim 40 puncte  

Durata interviului:între 5 și 10 minute.  

Criterii de evaluare:fluență, acuratețe, interes pentru proiect.  

Candidatul trebuie să dovedească un nivel minim A2 pentru abilitatea de comunicare şi interacţiune 

verbală în limba engleză. 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA 

http://deepenglish.com/7-day-

course/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=english%20fluency&gclid=CMzOotukksk

CFQblwgod41IOlQ 

https://www.youtube.com/watch?v=va8ESm0tQCI 

 

CRITERII DEPARTAJARE :număr absenţe şi  rezultatele  din anul şcolar 2020-2021  

 

ACORDARE PUNCTE BONUS:  

Puncte suplimentare(cu dovezi la dosar) pentru sprijin elevi cu oportunităţi reduse:  

5p mediu rural (dovadă carte identitate)  

5p navetişti (dovadă carte identitate, adeverinţă liceu)  

5p părinţi migranţi(dovadă adeverinţă)/familie monoparentală/părinţi divorţaţi(dovadă– certificate 

divorţ/ deces ) 

5p venituri reduse cu dovezi(dovadă–adeverinţă bursă socială/bani de liceu) 

5p orfani; (dovadă– certificate  deces )  

5p dizabilităţi - adeverinţă  medicală 

 

 

VOM SELECTA 1  ELEV  

 

CALCULAREA PUNCTAJULUI:   

60p dosar+40p interviu = 100p + maxim 20puncte bonus. 

 

AFISARE REZULTATE 

Rezultate parţiale se vor afisa a 2-a zi, pe site si la  Panoul de proiect; 

Rezultate finale in ordine descrescatoare a mediilor cu  meţiune: admis/respins 

http://deepenglish.com/7-day-course/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=english%20fluency&gclid=CMzOotukkskCFQblwgod41IOlQ
http://deepenglish.com/7-day-course/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=english%20fluency&gclid=CMzOotukkskCFQblwgod41IOlQ
http://deepenglish.com/7-day-course/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=english%20fluency&gclid=CMzOotukkskCFQblwgod41IOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=va8ESm0tQCI
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NUMĂR CANDIDAŢI SELECTAŢI: 

Va fi selectaţ 1elevi pentru fluxul din Portugalia 

Eventualele  contestaţii pot viza doar analiza dosarului şi proba  practică, proba de interviu neputând fi 

contestată. 

 

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm vizitați site-ul proiectului. https://erasmus-

plus.liceulcuzapanciu.ro/ sau  scrieti-ne la adresa de e-mail  proiect  Lpanciu2021@gmail.com 

 

 

Anunț  publicat  în data 27.06.2022 

 

Director, 

Prof.ing. Irimescu Luminita                                                                Coordonator proiect, 

                                                                                                       Prof. MARIN LIDIA  

                                                                       

 

https://erasmus-plus.liceulcuzapanciu.ro/
https://erasmus-plus.liceulcuzapanciu.ro/

