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Nr. înreg.
Proiect finanţat prin Programul ERASMUS+
Acţiunea cheie 1 – VET
Domeniul – Formare profesională (VET)
Titlul proiectului: „Turismul de la Marea Neagră - turism european”
Numărul de identificare al contractului: 2019-1-RO01-KA102-061425
Beneficiar: Liceul Tehnologic C.A. Rosetti

Procedura de selecţie a participanţilor la mobilitatea din cadrul
proiectului: „Turismul de la Marea Neagră - turism european”

I. Scopul procedurii:
Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a persoanelor aparţinând grupului ţintă din
cadrul proiectului: „Turismul de la Marea Neagră - turism european”.
Vor fi selectaţi elevii care vor participa activ la programul de mobilitate pentru formare profesională în
perioada 16.03 – 3.04.2020 – Portugalia - flux I- 20 participanți și 2 profesori însoțitor;
- Cipru - flux II - 20 participanți și 2 profesori însoțitori
II. Descrierea procedurii:
Concursul de selecţie se organizează în conformitate cu prevederile:
– Contractului de finanţare nr. 2019-1-RO01-KA102-061425, încheiat între Agenţia Naţională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Liceul Tehnologic „C.A.
Rosetti” Constanța – în calitate de beneficiar şi organizație de trimitere.
– Anexa I, cu privire la descrierea proiectului – Aplicaţia depusă pentru finanţare;
– Anexa III- Reguli financiare şi contractuale
Prin respectarea procedurii de selecţie, vor fi selectaţi:
- 10 elevi - din clasa a XI-a - ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, calificarea „tehnician în
turism”, domeniul pregătirii de bază Turism și alimentație +2 elevi cu statut de rezervă în ordinea
descrescătoare a punctajului obţinut.
- 10 elevi - din clasa a XI-a - ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, calificarea „tehnician în
hotelărie”, domeniul pregătirii de bază Turism și alimentație +2 elevi cu statut de rezervă în ordinea
descrescătoare a punctajului obţinut.
- 10 elevi - din clasa a X- a - ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, calificarea „tehnician în
turism”, domeniul pregătirii de bază Turism și alimentație +2 elevi cu statut de rezervă în ordinea
descrescătoare a punctajului obţinut.
- 10 elevi - din clasa a X- a - ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, calificarea „tehnician în
hotelărie”, domeniul pregătirii de bază Turism și alimentație +2 elevi cu statut de rezervă în ordinea
descrescătoare a punctajului obţinut.
III.Organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie a grupului ţintă
III.1. Comisia de selecţie
Selecţia este realizată de o comisie numită prin decizia reprezentantului legal al instituției beneficiare.
Comisia va avea următoarea componenţă:
1. Prof. OMER GUNER – responsabilul procesului de selecție, responsabil cu evaluarea portofoliilor
participanţilor și evaluator principal probă de examen specialitate;
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2. Prof. GHIDARCEA NICOLETA – responsabil cu elaborarea și testarea cunoştinţelor de limba engleză;
3. Prof. DEDU MADALINA – responsabil cu testarea cunoştinţelor de specialitate și al 2-lea evaluator
probă examen specialitate;
4. Prof. RUSU DOINA responsabil Comisie Proiecte si Programe Europene
III.2.Atribuţiile comisiei de selecţie
Principalele atribuții ale comisiei de selecție sunt:
 Elaborarea subiectelor și a instrumentelor de evaluare
 Evaluarea participanților;
 Întocmirea procesului verbal de selecție;
 Centralizarea rezultatelor evaluării;
 Afișarea rezultatelor selecției;
 Rezolvarea eventualelor contestații;
 Publicarea listei rezultatelor finale;
 Întocmirea raportului activității de selecție.
Persoanele implicate în evaluarea solicitărilor de selecţie vor respecta următoarele reguli:
 îşi vor exercita atribuţiile cu onestitate, corectitudine, bună-credinţă şi responsabilitate;
 vor evalua în baza criteriilor stabilite;
 vor formula aprecieri cu imparţialitate;
 vor fi obiective în evaluare;
 vor păstra confidenţialitatea pe toată durata evaluării;
 vor asigura transparenţa deciziilor privind selecţia;
 vor respecta procedurile şi termenele stabilite.
III.3. Criterii de selecţie ale candidaţilor:
- să fie elev în clasa a X-a sau a XI-a - domeniul pregatirii de baza Turism și alimentație, specializarea
Tehnician în turism sau Tehnician în hotelărie;
- dosar de candidatură complet;
- respectarea termenului de înscriere a candidaților;
- scrisoare de intenție de participare la mobilitate;
- rezultate bune la învățătură;
- media generală peste 7 în anul şcolar anterior;
- media la purtare peste 8 în anul şcolar trecut, fara abateri disciplinare;
- cunoaşterea limbii engleze la nivel european minim A1;
- acordul părinților/susținătorilor legali de participare la mobilitate.
III.4. Conţinutul dosarului de candidatură:
- scrisoare de intenție
- CV format Europass (inclusiv copii după diplome, premii, certificate obținute)
- copie după CI și Certificat naștere
- recomandarea dirigintelui
- acordul scris al părintelui/susținătorului legal
Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentata mai sus, într-un
dosar din PVC cu şină. Orice informatie eronată va duce la eliminarea automată a candidatului.
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III.5. Etapele selecţiei:
– Publicarea/anunţul selecţiei - va avea loc in data de 25.09.2019
– Înscrierea candidaţilor - în perioda 26.09 – 4.10.2019
– Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor depuse - în data 4.10.2019
– Desfăşurarea concursului de selecţie - în perioada 7.10 – 17.10.2019
– Afişarea rezultatelor în 21.10.2019
– Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii în 22.10.2019
– Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi în 23.10.2019
IV.1. Probele de concurs
1. Test în limba engleză – data: 7.10.2019 ora 14, sala nr.1 – clasele a X-a
- data: 8.10.2019 ora 14, sala nr.1 – clasele a XI-a
Conversație în limba engleză – data: 9.10.2019 ora 14, sala nr.1 – clasele a X-a
- data: 10.10. 2019 ora 14, sala nr.1 – clasele a XI-a
Bibliografie: English my love, manual cls a IX-a
Upstream, manual cls a X-a
2. Test scris disciplină de specialitate – data: 14.10.2019, ora 14, săli: 1 (cls.X), 2 (clsXI)
Probă practică - perioada: 15.10 - 17.10.2019 ora 14, sala nr. 14
Bibliografie:
Clasa a X-a: Brumar C. – Structuri de primire turistică, Filiera Tehnologică, Profil Servicii, Ed.
CD PRESS, 2016
Clasa a XI-a: Dorin V.B – Etică și comunicare profesională, Filiera Tehnologică, Profil Servicii,
Ed. CD PRESS, 2017,
Vișinescu S – Patrimoniul Turistic, Filiera Tehnologică, Profil Servicii, Ed. CD
PRESS, 2017,
IV.2. Criteriile specifice de selectie şi indicatori de evaluare:
CRITERIUL

INDICATORI DE EVALUARE

PUNCTAJ

I.Competenţe profesionale de specialitate Testare scrisă + practică de specialitate
II. Competenţe lingvistice

Proba scrisă și orală – Limba engleză

III.Motivaţie pentru participarea la un
proiect de mobilitate pentru învățare

Evaluarea scrisorii de intenţie

IV. Performanțe şcolare obţinute de
candidat (rezultate şcolare, participări la
olimpiade şi concursuri şcolare)

Evaluare C.V-ului şi a documentelor
anexate

V. Calităţi morale şi de comportament,
capacitate de cooperare, lucru în echipa,
autoevaluare, diseminare, valorificare
rezultate proiect.

Evaluare Recomandare dată de
profesorul diriginte
Evaluare Scrisoare de intenţie

PUNCTAJ TOTAL
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IV.3. Contestaţii:
Eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de selecţie vor fi depuse/transmise pe data de
22.10.2019, între orele 9 - 14 la secretariatul școlii.
Contestaţia va fi analizată de o comisie numită de managerul proiectului care va fi formată din alte
persoane decât cele care au participat la evaluarea iniţială. Decizia comisiei de soluționare a contestației
este definitivă.
V. Cerinţe pentru participanţi (în timpul şi după finalizarea proiectului):
a. Respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică şi culturală, care se
vadesfăşura anterior perioadei de mobilitate;
b. Respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, precum şi a solicitărilor echipei de gestiune a
proiectului;
c. Susținerea testării finale OLS, în momentul primirii invitației pentru susținerea testării finale;
d. Elaborarea raportului individual în termen de 2 săptămâni de la revenirea din mobilitate;
e. Implicarea activă în activităţile de diseminare şi valorizare prevăzute în proiect, în conformitate cu
planul de diseminare şi valorizare a experienţei dobândite în cadrul proiectului.

Echipa de proiect:
Organizaţia de trimitere, Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti” Constanța
Responsabil, prof. Dedu Mădălina

Bd. 1 Mai Nr. 44, Constanța, cod poștal 900123
Tel/fax: +40(0)341405814, e-mail:liccarosetti@yahoo.com

