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ANUNȚ  
Privind selecția participanților (stagiari VET)   

în cadrul proiectului „Acreditare Erasmus pentru mobilități Erasmus+ 
în domeniul „Formare profesională (VET)”, Acreditare numărul: 2020-1-RO01-
KA120-VET-095240, Contract de finanțare 2022-1-RO01-KA121-VET-000053046

Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”, în calitate de beneficiar și organizație de 
trimitere în cadrul proiectului „Acreditare Erasmus pentru mobilități Erasmus+ în domeniul 
„Formare profesională (VET)”, Acreditare numărul: 2020-1-RO01-KA120-VET-095240, 
Contract de finanțare cu numărul 2022-1-RO01-KA121-VET-000053046 organizează
CONCURS pentru SELECȚIA participanților - STAGIARI VET (elevi) din grupul țintă al
proiectului  menționat mai sus care va fi alcătuit din: 

1. Tehnician in activități economice și administrație: 35 elevi, clasa a X-a
2. Tehnician în turism: 12 elevi, clasa a X a
3. Tehnician în turism: 16 elevi clasa a XI-a
4. Comerciant-vânzător: 3 elevi, clasa a XI-a

ELEVII SELECTATI VOR DESFĂȘURA ACTIVITĂȚI DE MOBILITATE, STAGII DE 
EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ ÎN STRĂINATATE  

Criterii de eligibilitate a candidaților: 
▪ Calitatea de elev, învățământ liceal: clasa a X-a, calificărileTehnician în activități

economice, Tehnician în administrație, respectiv Tehnician în turism, clasa a
XI-a calificarea Tehnician în turism, învățământ profesional-dual clasa a XI-a:
calificarea Comerciant-vânzător, pe care și-o  păstrează până la încheierea
anului școlar în care a efectuat mobilitatea;

▪ Candidatul nu beneficiază de altă finanțare a UE din alte proiecte pentru
efectuarea stagiului de practică;

▪ Dosarul de candidatură este depus în termen și este complet și corect întocmit.
▪ Nivel foarte bun de educație, calităţi morale şi comportament personal și

profesional (dovedite prin recomandarea dirigintelui).

Criterii de selecție a candidaților: 
▪ Competențe profesionale în domeniu, evaluate prin probă scrisă;
▪ Competențe lingvistice la limba engleză, evaluate prin proba orală;
▪ Motivație pentru participare la stagiul de practică european, evaluată prin

interviu;

Conţinutul dosarului de candidatură: 

Documente obligatorii: 

• Cerere

• Copie carte de identitate

• Acord parental

• Scrisoare de motivație

• C.V. format Europass

• Recomandare eliberată de profesorul diriginte
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• Documentele vor fi la dispoziția candidaților prin intermediul profesorilor diriginți și
online, transmise prin platforma școlii.

 Menţiuni suplimentare 

Înscrierea candidaţilor se face o singura dată, dosarul se depune la comisia de selecție a 
proiectului și rămâne la unitatea școlară. SE VA UTILIZA DOSAR CU ȘINĂ FĂRĂ FOLII 
DE PLASTIC. Dosarele incomplete din punct de vedere al documentelor sau neconforme 
cu locurile disponibile (nivel de studiu, calificare) determină excluderea candidatului din 
concurs. 

Candidații au obligația de a verifica exactitatea datelor înscrise în listele nominale și a 
sesiza eventualele neconcordanțe cu datele reale.  

Selecţia elevilor  se realizează în 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. Se vor selecta suplimentar 5 elevi  de rezervă în vederea 
completării grupului ţintă, în cazul în care, din motive obiective, unii dintre cei selectaţi 
renunţă, înainte de începerea stagiului de practică. 

PROBELE CONCURSULUI DE SELECŢIE: 

Probele concursului de selecție: 

A. Probă scrisă pentru evaluarea competențelor profesionale, are durata de 60 de
minute și va conține elemente de teorie și aplicații privind activități practice și
elemente de comunicare profesională, conform calificării profesionale a
candidatului (Tehnician în activități economice, Tehnician în turism, Tehnician în
administrație, Comerciant-vânzător).

Tematică: 
1. Descrierea unor activități practice
Tehnician în activități economice/Tehnician în administrație:

1. Obiectul și metoda contabilității – categorii specifice obiectului de studiu al
contabilității: Active, Datorii, Capitaluri proprii;

2. Documente de evidență contabilă: Noțiunea și importanța documentelor; Structura
documentelor; Clasificarea documentelor.

3. Tipuri de unități economice:  forma de proprietate;  forma juridică.
4. Marcarea mărfurilor: Elemente de definire a mărcilor; Funcțiile mărcilor;

Clasificarea mărcilor-Tipuri de mărci.

 Tehnician în turism cls a X-a

1. Tipologia structurilor de primire cu funcțiune de cazare.
2. Particularitățile unităților de cazare.
3. Echipamente tehnice din unitățile de cazare.
4. Spații hoteliere existente în unitățle de cazare (spații de folosință comună, spații

de cazare, spații de alimentație).
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Tehnician în turism cls a XI-a 
1. Patrimoniul turistic -  Destinații turistice internaționale
2. Patrimoniul turistic – Resurse naturale și antropice ale României

Domeniul comerț/calificarea Comerciant-vânzător. Clasa a XI-a 
1. Obiectul și metoda contabilității – categorii specifice obiectului de studiu al

contabilității: Active, Datorii, Capitaluri proprii;
2. Documente de evidență contabilă: Noțiunea și importanța documentelor; Structura

documentelor; Clasificarea documentelor.
3. Tipologia clienților

2. Elemente de comunicare profesională:

Toate calificările, clasele a X-a a și a XI-a 

1. Elementele procesului de comunicare.
2. Poziționarea într-o schema de comunicare.
3. Nivelurile comunicării;
4. Comunicarea verbală, nonverbală.

Proba pentru evaluarea competențelor lingvistice la limba engleză va conține elemente 
de: înțelegere a textului, vocabular, producerea de mesaje. Se va urmări motivația elevului 
privind participarea, așteptările, disponibilitatea de a împărtăși din experiența dobândită, 

capacitatea de a lucra în echipă, planurile de viitor privind formarea profesională. Se va 
avea în vedere ca nivelul de cunoștințe să fie de minim A1 conform cadrului european. 

Interviul va viza autoprezentarea candidatului pornind de la CV Europass personal şi 
stabilirea motivaţiei acestuia de a participa la proiect, de a se implica în activităţi de 
diseminare, de a utiliza rezultatele proiectului, pornind de la scrisoarea de intenţie 

elaborată de acesta. Criteriile de evaluare vor fi: Motivaţie şi interes; Aptitudini de 
comunicare; Valori și atitudine.

Punctajul final  (punctajul pt.departajare) = media ponderată a tuturor probelor
punctaj probă specialitate (40%) + punctaj lb.străină (20%)  + punctaj interviu (35%) +
punctaj pt.oportunități reduse (5%)(identificate pe baza de documente în procesul de
selecție). Ierarhizarea candidaților se face în funcție de punctajul final de concurs. În caz 
de egalitate la punctaj: 

• candidații cu oportunități reduse au prioritate.

• departajarea se realizează în funcție de: punctaj la proba interviu, urmată, 
în cazul imposibilității departajării, de punctajul la proba scrisă de 
specialitate și punctajul la limba engleză (in această ordine).

Locul câștigat prin concurs este garantat atât timp cât candidatul nu depune o cerere de 
renunțare la locul obținut. 

Confirmarea rezultatelor selecției este tacită. 
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GRAFICUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE SELECȚIE: 

28.11.2022- 06.12.2022

07.12.2022 
08.12.2022

Coordonator proiect, 

Prof. Negoianu Nicoleta

Depunerea dosarelor candidaţilor 

• Verificarea dosarelor de candidatură 

• Afișare candidați eligibili 

• Proba  la limba engleză 

• Proba scrisă pentru testarea competențelor profesionale 

• Proba scrisă pentru testarea competențelor profesionale 

• Interviu 
• Interviu 
• Afișare rezultate finale 

12 - 13.12.2022 
14.12.2022 Turism
15.12.2022  Economic
16.12.2022  Turism
19.12.2022  Economic
21.12.2022

Responsabil selecție,

prof. Ile Larisa




