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ANUNT 

Privind selecția participanților în cadrul proiectului 

”Standarde europene in formarea initiala a viitorilor mecanici auto”  

nr. 2018-1-RO01-KA102-047456 

 

Liceul Tehnologic ,,Ovid Densusianu” Călan în calitate de beneficiar, al proiectului 

”Standarde europene in formarea initiala a viitorilor mecanici auto” nr. 2018-1-RO01-KA102-

047456, Actiunea cheie 1 –VET organizeaza CONCURS pentru SELECTIA participantilor -

STAGIARI VET (elevi) din grupul țintă al proiectului menționat mai sus care va fi alcătuit din: 

 

-16 elevi clasa a XI-a, învățământ profesional, calificarea mecanic auto  

 

ELEVII SELECTAȚI VOR DESFĂȘURA ACTIVITĂȚI DE MOBILITATE, STAGII DE 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALA ÎN SPANIA CU O DURATĂ DE 28 ZILE (26 

ZILE DE STAGIU+2 ZILE DE CĂLĂTORIE) .  

 

Ce beneficii are un stagiar VET (participant la mobilitati Erasmus+)?  

 Posibilitatea de a lucra în companii din ţările participante sau partenere la program;  

 Experienţă internaţională deosebit de utilă de-a lungul viitoarei cariere  

 Recunoaşterea activităţii efectuate pe parcursul mobilităţii conform contractului de formare si 

plasament prin intermediul creditelor ECVET şi menţionarea mobilităţii în suplimentul la certificatul 

de calificare eliberat la absolvire  

 Sprijin financiar care să acopere cheltuielile generate de viaţa într-o ţară străină si transportul 

internațional  

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE A CANDIDAŢILOR:  
 Calitatea de elev, la clasa și specializarea care fac obiectul mobilităților, pe care și-o păstrează până 

la încheierea anului școlar în care efectuează mobilitatea;  

 Competenţe lingvistice în limba engleză, nivel minim A1 constatat la selecție;  

 Media minimă la purtare 7,00, în anul școlar anterior mobilității;  

 Motivaţie pentru participare la stagiul de formare European. Dosar de candidatură complet și corect 

întocmit.  

 

Conţinutul dosarului de candidatură:  

Documente obligatorii:  
 scrisoare de motivaţie; 

 CV format Europass; 

 copie după actul de identitate; 

 diplome, premii, certificate obţinute; 

 recomandarea dirigintelui; 



 
 adeverință medicală; 

 acordul scris al părintelui/susținătorului legal. 

 

CRITERII DE SELECŢIE:  

   1. Test în limba engleză – Conversație în limba engleză – data :15.10.2018 ora 12,00, sala prof. Mirion 

Tamara, Et. 2. 

Bibliografie  

- Manual de limba engleză ”English my love”, clasa a IX-a, Editura Didactică și Pedagogică; 

- Manual de limba engleză ”Mission”, clasa a X-a, Editura Express Publishing. 

   2. Probă practică de specialitate (M IV – Automobile – Clasa a X-a – învățământ profesional) data: 16.10.2018 

ora 12,00, sala: Atelier mecanică 

 Bibliografie  

- Gh. Frățilă, Mariana Frățilă, S. Samoilă - Automobile – Cunoaștere, întreținere și reparare, Editura Didactică și 

Pedagogică. 

 3.Interviu privind  prezentarea aşteptărilor candidaţilor de la proiect – data: 17.10.2018, ora 12,00, sala prof. 

Popescu Florin 

Bibliografie: afisul și pliantele de promovare ale proiectului  

 

CRITERIUL INDICATORI DE EVALUARE PROCENT 

I. Competenţe lingvistice  Proba orală – Limba engleză 25% 

II.Competenţe profesionale de specialitate Probă practică de specialitate 25% 

III. Motivaţie pentru participarea la un 

proiect de mobilitate pentru învățare. 

Performante şcolare obţinute de candidat 

(rezultate şcolare, participări la olimpiade şi 

concursuri şcolare). 

Evaluarea portofoliului 25% 

IV.  Capacitate de comunicare, motivarea 

dorinței de participare, cunoștințe despre 

Spania. 

Interviu în limba română 

Evaluarea scrisorii de motivație 
25% 

PUNCTAJ TOTAL 100% 

 

Menţiuni suplimentare  

 

Înscrierea candidaţilor se face o singura data, dosarul se depune și înregistrează la secretariat și rămâne 

la unitatea școlară. SE VA UTILIZA DOSAR CU ȘINĂ FĂRĂ FOLII DE PLASTIC.  
Dosarele incomplete din punct de vedere al documentelor sau neconforme (nivel de studiu, 

calificare ) determina excluderea candidatului din concurs.  



 
Rezultatele școlare (mediile anuale și la purtare din anul școlar anterior) vor fi colectate 

centralizat de către coordonatorul Erasmus+ de la secretariatul unității școlare, după încheierea 

procesului de înscriere.  

Candidații au obligația de a verifica exactitatea datelor înscrise in 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)  

Se vor selecta suplimentar 2 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. In caz de 

egalitate la punctaj candidații cu oportunități reduse vor avea prioritate.  

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

renunțare la locul obținut .  

Confirmarea rezultatelor selectei este tacita.  

Întrebarile legate de proiect si program se pot transmite la adresa de email: 

dmicsoniu@email.com  

 

GRAFICUL DESFASURARII CONCURSULUI DE SELECTIE:  

Informarea elevilor 01.10. – 05.10.2018 

Depunerea dosarelor candidaţilor la 

secretariatul unității școlare  

08.10.2018 – 11.10.2018 

Verificarea dosarelor de candidatură, 

stabilirea candidaților eligibili  

Afișare candidați eligibili  

12.10.2018 

Testarea lingvistică  15.10.2018 

Testarea abilităților practice  16.10.2018 

Interviu 17.10.2018 

Afişarea candidaţilor admişi în urma 

procesului de selecţie, care dobândesc 

statutul de participant la proiectul de 

mobilitate ERASMUS +  

17.10.2018 

Depunerea şi soluţionarea contestaţii  18.10.-19.10.2018 

Afișarea rezultate finale  22.10.2018 

Director, 
Prof. Popescu Florin Iosif 

 
Responsabil proiect, 

Prof. ing. Micșoniu Dumitru 

mailto:dmicsoniu@email.com

