
 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 5.07.2021, cu prilejul încheierii procedurii de selecţie pentru formarea 

echipei de implementare – elevi pentru mobilitatea VET din Granada, Spania, fluxul II, din 

cadrul Proiectului de mobilitate Erasmus+ Acţiunea Cheie 1, nr. 2019-1-RO01-KA102-062784, 

finanţat de CE, cu titlul Îmbunătăţirea formării profesionale în turism şi alimentaţie prin 

stagii europene de practică. 

A fost depusă o contestaţie în urma afişării rezultatelor iniţiale ale selecţiei (Roman 

Leonard Marco, cls. a X-a B), în urma căreia a fost verificată corectitudinea procedurii de 

selecţie. S-a realizat reevaluarea competențelor lingvistice (lb. engleză), iar în urma 

rezultatelor obținute, contestația a fost respinsă ca nefondată, astfel încât au fost validate 

rezultatele obţinute în urma evaluării dosarelor. În analizării dosarelor depuse şi centralizării 

punctajelor obţinute conform criteriilor de selecţie (pregătire profesională în specializarea 

Tehnician în Turism/Tehnician în Gastronomie; cunoştinţe de limbă engleză, aptitudini şi 

competenţe de comunicare şi lucru în echipă participarea la activităţile extraşcolare şi de 

promovare a LTEVM, comportament în cadrul şcolii), s-au obţinut următoarele punctaje: 

Mobilităţi pentru specializarea Tehnician în Turism (clasa a X-a B): 

- Bargan Ana Maria (84 puncte); 

- Bujor Andreea Roxana (72 puncte); 

- Crudu Elena (78 puncte); 

- Filoti Florentina Diana (77 puncte); 

- Lupu Ștefana (95 puncte); 

- Popa Emma (69 puncte); 

- Roman Leonard Marco (67 puncte); 

- Todireanu Andreea Bianca (76 puncte). 

Mobilităţi pentru specializarea Tehnician în Gastronomie (clasa a X-a C): 

- Albișteanu Fabian Teodor (69,5 puncte); 

- Cioaric-Axinte Nicolae Ștefan (72 puncte); 

- Ciubotariu Marina Elena (69,3 puncte); 

- Duca Miriam Maria (84,4 puncte); 

- Duca Teodora (73,3 puncte); 

- Foca Teodora Mihaela (78,7 puncte); 

- Gălușcă-Manoliu Renato Mario (83,7 puncte); 

- Neamțu Gabriela Claudia (76,4 puncte); 

- Onofrei Diana (72,5 puncte); 

- Parasca Vlad Ioan (68,9 puncte); 

- Stamate Andreea Olimpia (75 puncte). 

 



 

 

 

Echipa de implementare a proiectului pentru mobilitatea VET din Granada va fi 

formată din elevii: 

Tehnician în Turism (clasa a X-a B): 

- Bargan Ana Maria (84 puncte); 

- Bujor Andreea Roxana (72 puncte); 

- Crudu Elena (78 puncte); 

- Filoti Florentina Diana (77 puncte); 

- Lupu Ștefana (95 puncte); 

- Todireanu Andreea Bianca (76 puncte). 

Rezerve: 

1. Popa Emma (69 puncte); 

2. Roman Leonard Marco (67 puncte). 

 

Mobilităţi pentru specializarea Tehnician în Gastronomie (clasa a X-a C): 

- Cioaric-Axinte Nicolae Ștefan (72 puncte); 

- Duca Miriam Maria (84,4 puncte); 

- Duca Teodora (73,3 puncte); 

- Foca Teodora Mihaela (78,7 puncte); 

- Gălușcă-Manoliu Renato Mario (83,7 puncte); 

- Neamțu Gabriela Claudia (76,4 puncte); 

- Onofrei Diana (72,5 puncte); 

- Stamate Andreea Olimpia (75 puncte). 

Rezerve: 

1. Albișteanu Fabian Teodor (69,5 puncte); 

2. Ciubotariu Marina Elena (69,3 puncte). 

3. Parasca Vlad Ioan (68,9 puncte). 

Echipa de management al proiectului va distribui membrilor echipei de implementare 

– elevi sarcinile de lucru şi responsabilităţile în funcţie de competenţele individuale şi de 

specificul mobilităţii. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.  

 

Comisie selecţie: 

 

prof. dr. Laura Maria Cârstea, director 

prof. Mariana Pintrijăl, profesor de discipline de specialitate 

prof. Oana Mandache, profesor de discipline de specialitate 

prof. Silvia Mistreanu, profesor de discipline de specialitate 

prof. Anca Patrichi, specializare lb. engleză 

prof. Adrian Brunello, specializare lb. engleză 


