
 

 

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ 
ÎN PROIECTUL ERASMUS+ VET 

„Stagii de practică - porți deschise pentru învățare” 

Contract numărul 

2022-1-RO01-KA122-VET-000077433 

 

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” (SMMMSFA) 
anunță concursul de selecție a elevilor participanți la stagiul de pregătire practică de 10 

zile+ 2 zile de calatorie, în Spania, la Sevilia, care va avea loc în perioada 10.01-21.01.2021. 
 

Selecția participanților se va realiza la SMMMSFA, în perioada 2- 4.11.2022 
 
 

Proiectul se adresează elevilor din anul I și II  de la CALIFICAREA:  

AERONAVE ȘI MOTOARE DE AVIAȚIE 

 

Selecția se va face pe baza unui concurs care va consta în: 

1. Analiza dosarului personal, care va conține: 

a. CV de tip Europass, din care va rezulta interesul pentru dezvoltarea personală și 

profesională, conform specializării; 

b. scrisoare de intenție, în care se va motiva dorința de a participa la stagiul de instruire 

practică transfrontalieră; 

c. angajament de respectare a programului și a activităților prevăzute în proiect pe perioada 

stagiului (Anexa 2 - formular care se poate se poate descărca de pe site-ul școlii); 

d. recomandarea dirigintelui/comandantului de pluton care va preciza: calități, competențe, 

capacitate de relaționare și muncă în echipă (Anexa 3 - formular care se poate descărca de 

pe site-ul școlii) 

e. adeverință medicală eliberată de medicul de unitate, care va confirma faptul că elevul este 

apt medical să participe la activități transnaționale de instruire practică; 

f. fișa tip de înscriere pentru selecție (Anexa 1 - formular care se poate descărca de pe site-ul 

școlii). 

g. documente care să ateste implicarea în activități extracurriculare 

h. atestat de limbă străină (dacă este cazul) 

NOTA:Toate documentele precizate sunt obligatorii! 



DE LA ACEST LINK SE POT DESCARCA ANEXELE 1, 2 si 3 NECESARE COMPLETĂRII 

DOSARULUI 

 

 

PROBELE DE CONCURS 

1. Test de comunicare în limba engleză (nivel minim acceptat A2) 

2. Test la matematică cu aplicabilitate în domeniul mecanic 

3. Interviu, prin intermediul căruia se va aprecia motivația elevului de a participa la stagiul 

de instruire practică și de a se dezvolta profesional și personal. 

Bibliografia pentru testele de limba engleză și matematică cu aplicabilitate în domeniul 

mecanic se poate consulta pe site-ul școlii. 

Elevii interesați să participe la concursul de selecție pentru stagiile de instruire practică 

internațională vor depune dosarul complet în format digital. 

Documentele se scanează și se includ într-un singur document în format pdf, care să nu 

depăsească dimensiunea 50 MB) pentru un candidat și se trimit la adresa de email 

smmmsfaboboc@gmail.com până la data de 31.10.2020, ora 9.00. 

Denumirea documentului trimis curpinde numele și prenumele candidatului, clasa și 

data trimiterii documentului (exp. Popescu_Alin_273_14.10.2022) 

Testele și interviul vor avea va avea loc în zilele de 2-4 noiembrie 2022, la SMMMSFA, în 

Amfiteatrul școlii, dupa un grafic ce va fi afișat pe site-ul școlii în data de 31 octombrie. 

Menționăm că selecția elevilor se va realiza de către Comisia de Selecție a participanților 

pentru mobilități, constituită în conformitate cu criteriile de selecție și obiectivele proiectului. 

În procesul de selecție se vor avea în vedere respectarea următoarelor principii:  

 egalitatea de șanse,  

 transparența decizională  

 evitarea conflictelor de interese. 

Anunțul privind rezultatele selecției si notele obținute la fiecare probă în parte va fi 

făcut public pe site-ul școlii și pe pagina de Facebook a acestuia cu respectarea GDPR. 

Rezultatele obținute de participanți vor fi afișate în ordinea descrescătore a punctajelor 

obținute, candidați admiși, candidați rezerve și candidați respinși. 

 

 

 

          Echipa de proiect 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1hPc1USAUq2osnfrXf5S-gFygMekj8dDX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hPc1USAUq2osnfrXf5S-gFygMekj8dDX?usp=sharing

