
       
ANUNȚ SELECȚIE ELEVI PARTICIPANȚI 

Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului anunță demararea procedurii de selecție 

pentru formarea grupului țintă de 10 elevi + 3 rezerve în vederea participării la mobilitatea din 

perioada 13 februarie-5 martie 2022, din Italia, Bologna, în cadrul proiectului ERASMUS + 

EXPERIENȚE EUROPENE ÎN STAGIILE DE PRACTICĂ- ȘANSE SPORITE PE PIAȚA 

MUNCII, cu numărul de înregistrare 2019-1-RO01-KA102-062171 . 

Înscrierea la selecție se realizează prin depunerea dosarului de candidatură și 

înregistrarea la secretariatul școlii în perioada prevăzută în Calendarul procesului de 

selecție. 
Data Activitatea 

06-10 decembrie 2021 Afișarea ofertei de mobilități Erasmus+ 

10-13 decembrie 2021 Sesiune de informare mobilități Erasmus+  

14 decembrie 2021  Afișarea anunțului de selecție 

14-20 decembrie 2021 Depunere dosare candidați 

21-23 decembrie 2021 Analiza dosarelor, completarea documentelor 

03-04 ianuarie 2022 Selecția grupului țintă și a rezervelor 

04 ianuarie  Afișarea rezultatelor până la orele 14:00 Depunerea 

contestațiilor până la orele 16:00 

05 ianuarie 2022 Rezolvarea contestațiilor. Afișare 

rezultate finale pana la orele 10:00 

06 ianuarie 2022 Preluare procese verbale selecție si documente 

Sunt eligibili să aplice elevii care îndeplinesc următoarele cerințe: 

 elev în clasa a XI a, profil servicii, domeniul turism - alimentație, calificarea 

profesională: Tehnician în turism; 

 comunicare în limba engleză - nivel minim A2; 

 media 10 la purtare în anii școlari anteriori; 

 acordul scris al părinților. 

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente: 

 Cerere de înscriere (Anexa 1); 

 Copie după cartea de identitate; 

 Curriculum Vitae în format Europass: 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose (editor on-line de CV); 

 Pașaport lingvistic Europass; https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/lp/compose 

(editor online PL); 

 Scrisoare de intenție (Anexa 2); 

 Adeverință de la secretariatul unității școlare unde este înmatriculat, prin care se atestă 

poziția de elev înmatriculat la domeniul de calificare/calificarea, anul de studii, MEDIA 

LA MODULE, MEDIA LA LIMBA ENGLEZĂ și MEDIA LA PURTARE din anul 

școlar încheiat; 

 Acord părinți în cazul în care elevul va fi selectat (Anexa 3); 

 Recomandare diriginte (Anexa 4); 

 Declarație rambursare cheltuieli (Anexa 5). 

Notă: Vă rugăm să introduceți documentele solicitate într-un dosar de plastic cu șină fără 

folii, respectând ordinea din opis. Precizăm că toate documentele solicitate în dosarul de 

candidatură sunt obligatorii. 


