ANUNŢ
privind organizarea și desfășurarea selecției beneficiarilor în cadrul proiectului
TRIP – Program de internship în turism și alimentație
2017-1-RO01-KA102-035895
Lider consorțiu: Asociația ”O șansă pentru fiecare”, România
Partenerii naționali implicaţi în proiect:





Liceul Tehnologic Hîrlău, România
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, România
Colegiul Economic ”Octav Onicescu” Botoșani, România
Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Bârlad, România

Organizația parteneră:


C4G – Consulting and Training Network LDA Lisabona, Portugalia

Obiectivele principale ale proiectului:
O1 - dezvoltarea competențelor practice cheie specifice meseriei pentru un număr de 40 elevi
prin participarea la stagii de pregătire practică într-o țară europeană cu tradiție în domeniu
O2 - dezvoltarea competențelor profesionale pentru un număr de 12 cadrelor didactice prin
adoptarea de noi metode și practici de lucru în scopul îmbunătățirii eficienței educației
școlare și a procesului de dezvoltare profesională a elevului
O3 - familiarizarea cu alte culturi, tradiții și condiții de lucru real în firme europene pentru
un număr de 52 beneficieri prin participarea la acțiunea de mobilitate
O4 - îmbunătățirea competențelor lingvistice pentru un număr de 52 beneficiari prin
participarea la stagii de pregătire în unități profesionale din UE;
O5- valorizarea cunoștințelor și competențelor dobândite în timpul mobilității prin
împărtășirea experienței cu toți factorii interesați (elevi, cadre didactice, alte unități de
învățământ, furnizori de formare, etc) pentru creșterea calității și atractivității serviciilor
educaționale oferite;
Grup ţintă:



40 elevi înscriși în unitățile de învățământ partenere
12 cadre didactice și personal de conducere din unitățile de învățământ partenere

Perioada mobilităţilor:
Nr.
flu
x
1
2
3

Tip activitate

Proveniența grupului
țintă

Mobilitate elevi
(flux 1)
Mobilitate elevi
(flux 2)
Mobilitate
cadre didactice
(flux 3)

Liceul Tehnologic Hîrlău
Colegiul Economic ”Octav
Onicescu” Botoșani
- Liceul Tehnologic Hîrlău
- Colegiul Economic ”Octav
Onicescu” Botoșani

Nr
participanți/
flux
10

Prima zi de
activitate 1
05.02.2018

Ultima zi
de
activitate2
16.02.2018

10

19.02.2018

02.03.2018

6

05.03.2018

09.03.2018

1

Exclusiv ziua de călătorie
Exclusiv ziua de călătorie

2

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest document reflectă numai punctul
de vedere al autorului și Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a
informaţiilor pe care le conţine.

Nr.
flu
x
4
5
6

Tip activitate

Proveniența grupului
țintă

Mobilitate elevi
(flux 4)
Mobilitate elevi
(flux 5)

Liceul Teoretic ”M.
Eminescu” Bârlad
Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentară
Suceava
- Liceul Teoretic ”M.
Eminescu” Bârlad
- Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentară
Suceava

Mobilitate
cadre didactice
(flux 6)

Nr
participanți/
flux
10

Prima zi de
activitate 1
19.03.2018

Ultima zi
de
activitate2
30.03.2018

10

16.04.2018

27.04.2018

6

07.05.2018

11.05.2018

Condiţii de eligibilitate:
a. elevi


Să fie înscris în anul școlar 2017-2018 în una din unitățile școlare partenere la unul
din profilurile vizate de proiect (Tehnician în gastronomie, Tehnician în turism,
Brutar-patiser preparator produse făinoase)

b. însoțitori




să fie profesor titular în unitățile de învățământ partenere
să dețină competențe de comunicare în limba engleză
reprezintă un avantaj experiența în alte activități de mobilitate/programe Erasmus+

c. cadre didactice și personal de conducere




să fie profesor titular în unitățile de învățământ partenere
să predea discipline de specialitate pentru profilurile Turism și alimentație
să dețină competențe de comunicare în limba engleză

Selecția beneficiarilor:
Procesul de selecție va avea în vedere următoarele criterii:
ETAPA 1
Într-o primă etapă, persoanele interesate vor pregăti și depune la secretariatul
școlii de care aparțin un dosar de candidatură. Acesta va conține:
a. în cazul elevilor









cerere de înscriere în etapa de selecție (Anexa 1.a)
Cartea de identitate - copie
dovada apartenenței la grupul țintă specificat în proiect (profil turism, alimentație)
acordul scris al părintelui/tutorelui legal privind participarea elevului la activitatea
de mobilitate (Anexa 2)
declarație de consimțământ privind folosirea datelor cu caracter personal semnată și
datată (Anexa 3)
declarație privind disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului (Anexa 4)
aviz medical
portofoliul individual (CV Europass, recomandări, diplome/certificate de participare
la concursuri/competiții/olimpiade, etc)

b. în cazul profesori însoțitori:



să fie profesor titular în școală
să dețină competențe de comunicare în limba engleză

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest document reflectă numai punctul
de vedere al autorului și Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a
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Selecția profesorilor însoțitori va consta în evaluarea dosarelor de candidatură care vor
conține:





Scrisoare de intenție (semnată și datată de aplicant)
Cartea de identitate - copie
CV Europass
Dovada experienței similare (participarea la alte activități de mobilitate)

c. în cazul cadrelor didactice








cerere de înscriere în etapa de selecție (Anexa 1.b)
Cartea de identitate - copie
dovada apartenenței la grupul țintă specificat în proiect (profil turism, alimentație)
aviz medical
declarație de consimțământ privind folosirea datelor cu caracter personal semnată și
datată (Anexa 3)
declarație privind disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului (Anexa 4)
portofoliul individual (CV Europass, recomandări, diplome/certificate de absolvire,
etc)

Toate documentele vor fi atașate într-un dosar cu șină, înregistrate în ordinea depunerii
acestora.
ETAPA 2
După evaluarea dosarelor de cadidatură se va organiza un concurs de departajare.
Concursul va consta în:
a. Pentru elevi
Proba orală va consta în:
i.
ii.

interviu pentru evaluarea competențelor orale de limbă engleză;
interviu în care candidatul va motiva participarea la mobilitate.

Proba scrisă va avea drept scop evaluarea cunoștintelor de specialitate.
Ponderea acestor probe în nota finala va fi: Lb. engleză (exprimare orală) - 30%, motivația
participării - 20%, competențe de specialitate - 50%.
Rezultatele pot fi contestate în termen de 24 ore de la momentul afișării în fiecare unitate
școlară partenră. După soluționarea contestațiilor se va aproba Lista finală a
participanților la mobilitate.
Observație: se va întocmi și o Listă de rezervă cu cel puțin trei elevi în cazul în care, din
motive obiective, candidații selectați nu vor mai putea participa la mobilitate. Totodată, în
procesul de selecție, în cazul unor rezultate identice, vor avea prioritate elevii care provin
din medii defavorizate sau cu o situație materială precară, precum și cei care nu au mai
participat la mobilități.
Pentru un grup de cel puțin șapte minori se va selecta un profesor însoțitor.
b. Pentru profesori și personal de conducere
Cadrele didactice care doresc sa participe la mobilitate vor susține o probă orală.
Proba orală va consta în:



interviu pentru evaluarea competențelor de limba engleză;
interviu în care candidatul va motiva participarea la mobilitate.

Ponderea acestor probe în nota finală va fi: Lb. engleză (exprimare orală) - 40%, motivația
participării - 60%

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest document reflectă numai punctul
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Rezultatele afișate după etapa de selecție pot fi contestate în termen de 24 ore de la
momentul afișării. După soluționarea contestațiilor se va aproba Lista finală a participanților
la mobilitate.
Observație: se va întocmi și o Listă de rezervă cu cel puțin două persoane în cazul în care,
din motive obiective, candidații selectați nu vor mai putea participa la mobilitate.
Totodată, în procesul de selecție vor avea prioritate cadrele didactice care nu au mai
participat la activități de mobilitate.
Calendarul depunerii dosarelor:


Depunerea dosarelor de candidatură: 30 octombrie – 03 noiembrie 2017

Dosarele de candidatură vor fi depuse la secretariatul unității școlare de care
aparține aplicantul, astfel:





Secretariatul Liceului Tehnologic Hîrlău, România
Interval orar: 10:00 – 14:00
Persoană de contact: dna Iancu Lorena Paula, telefon: 0740.636.369
Secretariatul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară (Suceava), România
Interval orar: 08:00 – 16:00
Persoană de contact: dna Iacentiuc Violeta Doina, telefon: 0745.677.483
Secretariatul Colegiului Economic ”Octav Onicescu” Botoșani, România
Interval orar: 08:00 – 19:00
Persoană de contact: dna Valinciuc Corina, telefon: 0746.194.821
Secretariatul Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” Bârlad, România
Interval orar: 08:00 – 15:00
Persoană de contact: dna Filiche Carmen, telefon: 0747.458.209

Menţiuni suplimentare:



Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse
şiprincipiul nediscriminării (paritatea de gen, apartenenţă la o etnie, categorii
socialedefavorizate, etc.);
Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea descrescătoarea
punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare stabilite.

Etapele de selecţie :
Etapa
Informarea elevilor și
cadrelor didactice
Depunerea
dosarelor
candidatură
Analizarea
dosarelor
candidatură
Desfășurarea procesului
selecție
1. Liceul Teoretic ”Mihai
Eminescu” Bârlad

a

Termen
19 - 27 octombrie 2017

Observații

de 30 octombrie – 03
noiembrie 2017
de 06-09 noiembrie 2017
de 10 – 24 noiembrie 2017

2. Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentară
Suceava

14 noiembrie 2017
15 noiembrie 2017

3. Liceul Tehnologic Hîrlău 20 noiembrie 2017
4. Colegiul Economic
”Octav Onicescu” Botoșani

22 noiembrie 2017

- Rezultatele probelor de selecție
vor fi afișate în termen de 24 de ore
de la susținerea probelor la nivelul
fiecărei unități școlare.
- Rezultatele pot fi contestate în
termen de 24 ore de la momentul
afișării.
- După soluționarea contestațiilor
se va aproba Lista finală a
participanților la mobilitate nivelul
fiecărei unități școlare.
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NB. în cazul unor rezultate identice, vor avea prioritate elevii care provin din medii
defavorizate sau cu o situație materială precară, precum și cei care nu au mai participat la
mobilități.
Calendarul desfăşurării probelor de selecţie la nivelul fiecărei instutuții
partenere:
1. FLUXUL 1 LICEUL TEHNOLOGIC HÎRLĂU – 10 ELEVI DIN CLASA A XI-A ȘI XII-A, SPECIALIZAREA TEHNICIAN ÎN
GASTRONOMIE

Perioada de mobilitate: 04-17 februarie 2018
Data: 20 noiembrie 2017, locul: Sala A2, Liceul Tehnologic Hîrlău
Proba scrisă: 09:00 – 10:00
Proba orală: 10:30 – 12:30
Bibliografie:
1. Brumar Constanța, Ș.A - Tehnician în Gastronomie - Manual clasa a XI-a - Liceu
tehnologic - Editura CD Press - 2012
2. Brumar Constanța, Ș.A - Tehnician în Gastronomie- Manual clasa a XII-a - Liceu
tehnologic - Editura CD Press - 2012
2. FLUXUL 2 COLEGIUL ECONOMIC ”OCTAV ONICESCU” B OTOȘANI – 10 ELEVI DIN CLASA A XI, SPECIALIZAREA
TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE ȘI TEHNICIAN ÎN TURISM
Perioada de mobilitate: 18 februarie -03 martie 2018
Data: 22 noiembrie 2017, locul: Sala P2, Colegiul Economic ”Octav Onicescu” Botoșani
Proba scrisă: 10:00 – 11:00
Proba orală: 11:30 – 13:30
Bibliografie:
Specializarea „Tehnician în gastronomie”
1. Mihai Ștefania, Capotă Valentina – Turism și alimentație – Manual clasa a IX-a
Filiera tehnologică, profil servicii, Editura CD Press
2. Bumar Constanța, Capotă Valentina – Tehnician în gastronomie – Manual clasa a Xa Filiera tehnologică, profil servicii, Editura CD Press
Specializarea „Tehnician în turism”
1. Mihai Ștefania, Capotă Valentina – Turism și alimentație – Manual clasa a IX-a
Filiera tehnologică, profil servicii, Editura CD Press
2. Mihai Ștefania, Capotă Valentina – Tehnician în turism – Manual clasa a X-a Filiera
tehnologică, profil servicii, Editura CD Press
3. FLUXUL 3 LICEUL TEHNOLOGIC HÎRLĂU ȘI COLEGIUL ECONOMIC ”OCTAV ONICESCU” BOTOȘANI – 6 CADRE
DIDACTICE CARE PREDAU DISCIPLINE DE SPECIALITATE PENTRU PROFILURILE T URISM ȘI ALIMENTAȚIE ȘI
PERSONAL DE CONDUCERE

Perioada de mobilitate: 04 - 10 martie 2018
a. Data: 20 noiembrie 2017, locul Sala A2, Liceul Tehnologic Hîrlău
Proba orală: 13:00 – 14:00
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b. Data: 22 noiembrie 2017, locul: Sala P2, Colegiul Economic ”Octav Onicescu” Botoșani
Proba orală: 14:00 – 15:00
4. FLUXUL 4 LICEUL TEORETIC ”MIHAI EMINESCU” BÂRLAD – 10 ELEVI DIN CLASA A X ȘI XI, SPECIALIZAREA
TEHNICIAN ÎN TURISM ȘI TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE
Perioada de mobilitate: 18 - 31 martie 2018
Data: 14 noiembrie 2017, locul Cabinet de Protocol/Tehnice, Liceul Teoretic ”Mihai
Eminescu” Bârlad
Proba scrisă: 13:00 – 14:00
Proba orală: 14:30 -16:30
Bibliografie:
Specializarea „Tehnician în gastronomie”
1. Gaspar Hajnal (2009). Auxiliar curricular pentru ciclul superior al liceului, Profilul
Servicii, Modulul Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului. Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, Programul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01
2. Gianina Buruiană (2009). Auxiliar curricular pentru ciclul superior al liceului,
Profilul Servicii, Modulul Operaţiuni tehnice ale agenţiei de turism. Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, Programul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01
3. Măniga, Vasile, Drăghici, Maia, Moisi-Păunescu, Cristian, (2006). Auxiliar curricular
pentru ciclul superior al liceului, Profilul Tehnic, Modulul Sănătatea şi securitatea
muncii. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Phare TVET RO 2003/ 005551.05.01-02.
Specializarea „Tehnician în turism”
1. Valentina Capotă, Manual clasa a X –a, Turism şi alimentaţie, editura CD PRESS,
Bucureşti
2. Valentina Capotă, Manual clasa a IX –a, Turism şi alimentaţie, editura CD PRESS,
Bucureşti
3. Ionel Muntele, Geografia turismului, editura Sedcom Libris
5. FLUXUL 5 COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA – 10 ELEVI DIN CLASA A X, XI ȘI XII,
SPECIALIZAREA B RUTAR -PATISER T EHNICIAN ÎN TURISM
Perioada de mobilitate: 15 - 28 aprilie 2018
Data: 15 noiembrie 2017, locul Sala 36, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava
Proba scrisă: 09:00 – 10:00
Proba orală: 10:15 – 13:15
Bibliografie:
Specializarea „Tehnician în turism”
1. Ștefania Mihai, Valentina Capotă, Florentina Costea,- Organizarea agenței de turismmanual pentru clasa a XI a, Editura CD Press, 2007, București
Calificarea ”Brutar-patiser-preparator produse făinoase”
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1. Coman Mariana, Grozavu Camelia, Scarlat Gabriela - Calificarea profesională
Lucrător în morărit și panificație-Manual pentru Școala de Arte și Meserii, clasa a Xa - Modulul fabricarea pîinii, Editura Oscar Print, București, 2005
2. Mariana Coman, Camelia Grozavu, Mihaela-Anișoara Dumitru -Tehnologii generale
în morărit și panificație - Manual pentru clasa a X-a, Editura CD PRESS, București,
2012
6. FLUXUL 6 LICEUL TEORETIC ”MIHAI EMINESCU” BÂRLAD ȘI COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
SUCEAVA – 6 CADRE DIDACTICE CARE PREDAU DISCIPLINE DE SPECIALITATE PENTRU PROFILURILE TURISM ȘI
ALIMENTAȚIE ȘI PERSONAL DE CONDUCERE

Perioada de mobilitate: 06 – 12 mai 2018
a. Data: 14 noiembrie 2017, locul Cabinet de Protocol/tehnice, Liceul Teoretic ”Mihai
Eminescu” (Bârlad)
Proba orală: 12:00 – 13:00
b. Data: 15 noiembrie 2017, locul Sala 36, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară
(Suceava)
Proba orală: 13:30 – 15:30

*
* *
Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați coordonatorului de proiect:
ILIE MIHAELA
Asociația ”O șansă pentru fiecare”, Iași
Telefon: 0741.245.051
E-mail: osansapentrufiecareiasi@gmail.com

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest document reflectă numai punctul
de vedere al autorului și Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a
informaţiilor pe care le conţine.

Anexa 1.a.
Nr. de înregistrare ......../....................

CERERE DE ÎNSCRIERE

În atenția dnei președinte a Asociației ”O șansă pentru fiecare”, Iași

Subsemnatul/a…………………………………………………………..………………………………, născut(ă) la
data………………………, în loc ……………………………, jud. ………………………….. legitimat(ă) cu CI
seria ……, nr. …….……, având CNP……………………………………………………………….elev(ă)
la……………………..………………………………………………………………………… în clasa ……………………,
vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul de selecție în vederea participării la proiectul
Erasmus +, TRIP – Program de internship în turism și alimentație, 2017-1-RO01KA102-035895

Data: ……………………………
Semnătura: ………………………………………….

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest document reflectă numai punctul
de vedere al autorului și Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a
informaţiilor pe care le conţine.

Anexa 1.b.
Nr. de înregistrare ......../....................

CERERE DE ÎNSCRIERE

În atenția dnei președinte a Asociației ”O șansă pentru fiecare”, Iași

Subsemnatul/a…………………………………………………………..………………………………, născut(ă) la
data………………………, în loc ……………………………, jud. ………………………….. legitimat(ă) cu CI
seria ……, nr. …….……, având CNP……………………………………………………………….profesor la
……………………..…………………………………………………………………………, vă rog să-mi aprobați
înscrierea la concursul de selecție în vederea participării la proiectul Erasmus +, TRIP –
Program de internship în turism și alimentație, 2017-1-RO01-KA102-035895

Data: ……………………………
Semnătura: ………………………………………….

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest document reflectă numai punctul
de vedere al autorului și Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a
informaţiilor pe care le conţine.

Anexa 2
ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL

În atenția dnei președinte a Asociației ”O șansă pentru fiecare”, Iași

Subsemnatul/a ………………….............................………………....………………………, identificat/ă cu
actul de identitate CI/BI, Seria ………., nr. ……...……., CNP …………………………………………....,
cu domiciliu în localitatea ……….............................…………………………......................……….., str.
…………………………………………………………., nr. ……….., bl. ……, sc. ……………,

ap. …………,

sectorul/județul ………………......…………, declar pe propria răspundere, că sunt de acord cu
participarea fiului/ fiicei mele, …….....................................…………………………………………………,
elev(ă) în clasa a ……………., la……………………………………………………………………………………….,
la etapa de selecție a participanților din grupul țintă al proiectului Erasmus +, TRIP –
Program de internship în turism și alimentație, 2017-1-RO01-KA102-035895.
In consecință, îmi asum participarea fiului/fiicei mele la procesul de selecție și înțeleg că
eventuala sa selectare va implica activități suplimentare de pregătire pedagogică, lingvistică
și culturală anterioare deplasării în Portugalia și activități de diseminare a rezultatelor
proiectului de la întoarcerea din mobilitate până la finalizarea acestuia.

Data: ……………………………
Semnătura: ………………………………………….

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest document reflectă numai punctul
de vedere al autorului și Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a
informaţiilor pe care le conţine.

Anexa 3
DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

În atenția dnei președinte a Asociației ”O șansă pentru fiecare”, Iași

Subsemnatul/a ……………………………………………..……………………………, identificat/ă cu actul
de identitate CI/BI, seria ………….., nr. ………………….., CNP ………………….…………..…………..cu
domiciliu în localitatea ……………………………………., str. …………………………………………., nr.
…………, bl. ……………., sc. ………….., ap. ………., sectorul/judetul…………………………., declar pe
propria răspundere, că sunt de accord cu prelucrarea datelor mele personale, acestea
urmând a fi tratate în condiții de confidențialitate, cu respectarea reglementărilor legale în
vigoare.

Data: ……………………………
Semnătura: ………………………………………….

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest document reflectă numai punctul
de vedere al autorului și Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a
informaţiilor pe care le conţine.

Anexa 4
DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE

În atenția dnei președinte a Asociației ”O șansă pentru fiecare”, Iași

Subsemnatul/a …………………………………………………............….., CNP..........................................
declar că, în cazul în care voi fi selectat(ă), sunt de acord și mă angajez să particip la
activitățile proiectului

Erasmus +, TRIP – Program de internship în turism și

alimentație, 2017-1-RO01-KA102-035895, pe toată perioada de desfășurare a
proiectului, inclusiv la acțiunile programate în zilele de weekend. In caz contrar, înțeleg și
îmi asum faptul ca îmi pot pierde dreptul de a participa la mobilitate sau, după caz, la
mobilități viitoare în același tip de proiecte.

Data: ……………………………
Semnătura: ………………………………………….

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest document reflectă numai punctul
de vedere al autorului și Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a
informaţiilor pe care le conţine.

