
 

 

 

 

           Nr. înreg. 97/11.01.2023 

 

 

Proiect finanţat prin Programul ERASMUS+ 

Acțiunea cheie KA1 – Proiecte de mobilitate în domeniul învățământ profesional și tehnic  
Formare profesională (VET)  
Numărul de identificare al contractului: 2022-1-RO01-KA121-VET - 000053909 

Beneficiar: Liceul Tehnologic "Ion Bănescu", Mangalia 

 

Procedura de selecţie a participanţilor din cadrul proiectului, pentru furnizarea de sprijin pentru 

includere destinat participanților cu oportunități reduse 
 
 

I. Scopul procedurii:  
Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a persoanelor grupului ţintă din cadrul 
proiectului, în vederea furnizării de sprijin pentru includere destinat participanților cu oportunități 
reduse, în valoare de 100 euro. Vor fi selectaţi 10 elevii participanți la programul de mobilitate 
pentru formare profesională în perioada ianuarie - mai 2023, Fux I – Spania, flux II - Portugalia. 
  

II. Descrierea procedurii: 
Concursul de selecţie se organizează în conformitate cu prevederile: 
– Contractului de finanţare nr. 2022-1-RO01-KA121-VET - 000053909, încheiat între Agenţia 
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Liceul 
Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia – în calitate de beneficiar. 
 – Anexa II – Descrierea proiectului – candidatura depusă pentru finanţare şi detalii privind tipurile 
de activităţi aprobate; Bugetul estimat al proiectului; 
– Anexa III - Reguli financiare şi contractuale.  

 
Prin respectarea procedurii de selecţie, vor fi selectaţi, 10 elevi - din clasa a X-a și din clasa a XI-a – 
învățământ profesional/liceal, nivel 3/4, domeniul de pregătire mecanică/electromecanică, calificarea 
mecanic auto/tehnician electromecanic/tehnician proiectant CAD în ordinea descrescătoare a 
punctajului obţinut.  

 

III. Organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie a grupului 
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. Responsabil de selecție - responsabil proces de selecție. 
2. Membru comisie – evaluator documente anexate. 
3. Membru comisie – evaluator documente anexate. 

III.2. Atribuţiile comisiei de selecţie 

Principalele atribuții ale comisie de selecție sunt:  
 Elaborarea criteriilor de selecție; 
 Evaluarea documentelor anexate;  
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 Întocmirea procesului verbal de selecție;  
 Centralizarea rezultatelor evaluării;  
 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 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: 

- elevi proveniţi din familii cu venituri mici (20 puncte) 
- elevi proveniți din familii monoparentale (15 puncte) 
- elevi proveniți din familii cu mulți copii în întreținere (max. 10 puncte) 
- elevi proveniți din mediul rural (5 puncte) 
 

III.4. Conţinutul dosarului: 

- adeverință salariat/copie cupon de pensie/adeverință șomaj/declarație pe proprie răspundere 
privind veniturile; 

- copie după actele doveditoare părinte unic; 
- copii certificate naștere copii în întreținere părinți; 
- copie CI.  

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentată mai sus, într-un 
dosar din PVC cu şină. Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului. 
 
III.5. Perioadă selecţie: 

- Depunere dosar - va avea loc în data de 31.01.2023 
- Evaluarea dosarelor -  în perioda 01 - 03.02.2023 
- Stabilirea listei finale cu participanții la mobilități care primesc sprijin suplimentar –  03.02.2023 

 

IV. Cerinţe pentru participanţi: 
a. Respectarea programului de depunere a dosarului; 
b. Respectarea conținutului dosarului. 

 

Echipa de proiect: Barabaș Virginica, Vasilescu Roxana, Anton Daniela, Petrichei Gabriela, Șemședin 
Daniela, Lupescu Paula 
Organizaţia de trimitere, Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia 
Responsabil, prof. Barabaș Virginica 
 


