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ANUNȚ 

Privind selecția participanților (stagiari VET)  în cadrul 

Proiectului Erasmus+  

KA1, VET, 
 2022-1-RO01-KA121-VET-000055700 

Accredited projects for mobility of learners and staff in vocational education and training 

 
 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, în calitate de beneficiar și organizație de trimitere  

organizează CONCURS pentru SELECȚIA participanților - STAGIARI VET (elevi) din 

grupul țintă al proiectului  în cadrul proiectului cu nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-
000055700, finanţat de UE, prin Programul Erasmus+, Acțiunea cheie 1 – VET, care va fi 

alcătuit din: 
 

38 elevi, clasa a  X-a, specializare Economic -Tehnician în activități economice  
 (din care 6 elevi cu oportunitati reduse) 

 

ELEVII SELECTAȚI VOR DESFĂȘURA ACTIVITĂȚI DE MOBILITATE, STAGII 

DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ ÎN STRĂINĂTATE. 

 

 

Criterii de eligibilitate a candidaților: 

 Calitatea de elev, clasa a X-a, calificările Tehnician în activități economice, pe care 

și-o  păstrează până la încheierea anului școlar în care a efectuat mobilitatea; 

 Candidatul nu a mai beneficiat/beneficiază de altă finanțare a UE din alte proiecte 

pentru efectuarea stagiului de practică; 

 Dosarul de candidatură este complet și corect întocmit; 

 Nivel educație, calităţi morale şi de comportament: media minimă 8,50 în anul 

școlar anterior mobilității; 

 Elevul nu are probleme de disciplină (nota 10 la purtare). În situația în care apar 

probleme de disciplina pana la momentul plecarii in mobilitate, elevul își pierde 

eligibilitatea. 

 

Criterii de selecție a candidaților: 

 Competențe profesionale în domeniu, evaluate prin probă scrisa din disciplinele de 

specialitate studiate în clasa a IX-a și proba practică. 

 Competențe lingvistice la limba engleză, evaluate prin proba scrisă și orală, nivel 

minim A2; 

 Nivel educație, calități morale și de comportament evaluate prin media generală și 

media la purtare în anul școlar încheiat 2021-2022 și evaluarea recomandării 

eliberată de profesorul diriginte; 

 Motivație pentru participare la stagiul de practică european, evaluată prin scrisoare 

de motivație (intenție) și interviu, disponibilitatea de participare la activitățile 

proiectului (informare, pregătire, diseminare, consiliere); 

 Starea de sănătate: adeverință medicală de la medicul de familie. 
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Conţinutul dosarului de candidatură: 
 

Documente obligatorii: 

 Cerere de înscriere către directorul unității școlare, anexa 1 

 Copie după Cartea de identitate a candidatului; 

 Curriculum Vitae în format Europass si documente doveditoare; 

 Scrisoare de motivație; 

 Adeverință de la secretariatul unității școlare, prin care se atestă poziția de elev și  care 

prezintă situația școlară în anul școlar precedent: media generală si media la purtare în 

anul școlar 2021-2022;anexa 2 

 Recomandare eliberată de profesorul diriginte, anexa 3 

 Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că este clinic sănătos 

și apt pentru a călători și a desfășura stagiul de pregătire practică; 

 Acordul părinților/tutorelui legal, anexa 4 

 Adeverință de beneficiar al unei burse sociale sau Bani de liceu eliberată de școală (daca 

este cazul)/dovada elev cu oportunitati reduse 

 Acord privind utilizarea datelor personale, anexa 5 

 

 Menţiuni suplimentare 

 

Dosarul se depune și înregistrează la secretariat - în atenția prof. Ioana Necșuțu,  sau 

prof. Carmen Necula și rămâne la unitatea școlară.  

SE VA UTILIZA DOSAR DE PLASTIC CU ȘINĂ!  

La coperta se pune OPIS.  

Dosarele incomplete din punctul 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 6 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. 

Ierarhizarea candidaților în vederea selecţiei participanților şi a poziţiilor de rezervă se 

realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare. 

Repartizarea pe cele doua fluxuri se face de catre echipa de gestiune a proiectului . 

 

Întrebările legate de proiect și program se pot transmite la adresa de email: 

ioana.necsutu@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

mailto:ioana.necsutu@gmail.com
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PROBELE CONCURSULUI  DE SELECŢIE: 
 

 

1. Proba scrisă pentru evaluarea competențelor profesionale este sub forma 

unui test grilă conform tematicii de mai jos și are o durată de 60 minute. 
 

Tematică: 

 Obiectul şi metoda contabilităţii: Patrimoniul, Ecuaţiile de echilibru ale 

patrimoniului 

 Structuri patrimoniale de activ; 

 Structuri patrimoniale de pasiv; 

 Structuri de cheltuieli și venituri ; 

 Tipuri de unități economice: Mediul întreprinderii, Tipologia unităților 

economice; 

 Organizarea structurală: Conceptul de structură organizatorică; Tipuri de 

structuri; Elemente de bază ale structurii organizatorice: Postul, Fișa postului, 

Functia, Ponderea ierarhică, Compartimentul, Nivelurile ierarhice, Relațiile 

organizatorice; 

 Organizarea procesuală: Elemente componente; Efecte (funcțiunea, 

activitatea, sarcini, atribuții); Procese economice (aprovizionarea, depozitarea, 

producția, comercializarea); 

 Marcarea mărfurilor: Elementele de definire a mărcilor; Funcțiile mărcilor; 

Clasificarea mărcilor. Tipuri de mărci; Codificarea mărcilor; 

 Ambalarea mărfurilor: Definirea ambalajului; Definirea operaţiei de 

ambalare a mărfurilor; Funcţiile ambalajului; Tipuri de materiale utilizate 

pentru ambalaje; Metode de ambalare a mărfurilor. 

 

2. Proba practică pentru evaluarea competențelor profesionale, are durata de 

60 minute și va conține aplicații privind activități practice conform 

tematicii de mai jos 
 

Tematică: 

 Documente de evidenţă. Documente de evidenţă – întocmire, verificare, 

corectare, circuit, păstrare şi arhivare 

 Organizarea structurală: Structură organizatorică, Organigrama; 
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 Ambalarea mărfurilor: Definirea ambalajului; Definirea 

operaţiei de ambalare a mărfurilor; Funcţiile ambalajului; Tipuri de materiale 

utilizate pentru ambalaje; Metode de ambalare a mărfurilor. 

Bibliografie : 
1. Contabilitate- manual clasa a IX-a, Maria Popan, Editura Oscar Print; 

2. Contabilitate- manual clasa a IX-a, Aurelia Guodelia Cojocea, Doina Ana Maria Petre, 

Editura Economică Preuniversitaria; 

3. Comerț – manual clasa a IX-a, Tănţica Petre, Gabriela Iordache, Gabriela Simionescu, 

Tatiana Stănescu, Editura CD Press; 

4. Economia întreprinderii - Manual pentru clasa a X-a. Coord.: Gabriela Stănciulescu, 

Editura Oscar Print, 2001; 

5. Organizarea unității economice - Un ghid util în inițierea și organizarea unei afaceri. 

Autori: Valentina Capotă, Viorica Dorin, Steliana Nicorici. Editura Akademos Art, 

2010; 

6. Comerţ, manual pentru clasa a X-a, filieră tehnologică, profil servicii, autor – Tănţica 

Petre, Editura CD Press. 

 

3. Proba scrisă pentru evaluarea competențelor lingvistice la limba engleză 

are durata de 120 minute și va conține: înțelegerea textului citit și 

producerea de mesaje scrise. Se urmărește capacitatea candidaților de a 

extrage informații esențiale din textul citit la prima vedere și de a transmite 

în scris informații în legătură cu un subiect dat. 

 

4. Proba orală  pentru evaluarea competențelor lingvistice la limba engleză 

are durata de 10 minute și va evalua capacitatea candidaților de a produce 

mesaje orale și de a interacționa în conversație. Se urmărește abilitatea 

candidaților de a transmite în mod spontan informații în legătură cu un 

subiect dat și de a susține un dialog cu interlocutorul. 

* nivelul de cunoștințe trebuie să fie de minim A2 conform cadrului European 

Bibliografie: 

- Manualul de limba engleza clasa a IX-a: Going for Gold upper-intermediate, autori: 

Richard Acklam, Araminta Crace, ed. Longman; 

- Manualul de limba engleza clasa a X-a: FCE Gold Plus, autori: Jacky Newbrook, Judith 

Wilson, Richard Acklam, ed. Longman. 

5. Interviul va viza autoprezentarea candidatului pornind de la CV-ul 

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 (5 puncte); Aptitudini de 

comunicare (3 puncte); Prezenţa personală (2 puncte). 
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Punctajul final  (punctajul pt.departajare) = 

punctaj probă discipline de specialitate + punctaj limba străină + punctaj interviu 

+ punctaj pentru oportunități reduse (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 vor avea prioritate, 

daca nu se da o proba de baraj – proba practica 

Locul câștigat prin concurs este garantat atât timp cât candidatul nu depune 

o cerere de renunțare la locul obținut. 

Confirmarea rezultatelor selecției este tacită. 
 

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE SELECȚIE: 

 

Informarea elevilor -  sala 205 20.10.2022-14.11.2022 

Depunerea dosarelor candidaţilor la secretariatul 

Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu” 

14.11.2022 - 25.11.2022 

Între orele 12,30-14,30 

Luni și miercuri - prof. Carmen Necula 

Marți și joi - prof. Ioana Necsutu 

Evaluarea dosarelor de candidatură   

Afișare candidați eligibili 

28.11.2022 - 2.12.2022 

Proba scrisa la limba engleză 5.12.2022- ora 12,30 sala 3 

Proba orala la limba engleză 6-7.12.2022 - ora 12,30 sala 205 

Proba scrisă pentru testarea competențelor 

profesionale 

8.12.2022 - ora 12,30 Sala 3 

Proba practică pentru testarea competențelor 

profesionale  

9.12.2022 - ora 12,30 sala 3 

Interviu   12-13.12.2022 - ora 11,30 sala 205 

Afișare rezultate  15.12.2022 

Depunerea contestaţiilor  16.12.2022 intre 9-12 la secretariat 

Afișare rezultate finale dupa contestatii 19.12.2022 

 

Informații referitoare la documente  la:  

 Prof. Carmen Necula, Prof. Ioana Necșuțu, - Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”; 

 Adresa de mail a coordonatorului de proiect: ioana.necsutu@gmail.com;   

 pagina web a liceului: www.cemadgearu.ro;  

 pagina de facebook a proiectului :Erasmus+ Colegiul Economic Virgil Madgearu 

 avizierul proiectului (etaj 2 – lângă sala 205) 

 

 

 

RESPONSABIL PROIECT, 

 

prof. IOANA ADELINA NECȘUȚU 

mailto:ioana.necsutu@gmail.com
http://www.cemadgearu.ro/

