
  
 
 

SELECȚIA PARTICIPANȚILOR LA STAGIUL DE PREGĂTIRE PRACTICĂ DIN CADRUL 

PROIECTULUI ERASMUS + NR. 2018-1-RO01-KA102-047981 
 

Ca urmare a aprobării finanțării proiectului de mobilități cu titlul „„Stagiu de practică la nivel 
european pentru confecționer produse textile și tâmplar universal", în cadrul Programului Erasmus+, 
Acțiunea KA1 – Formare profesională (VET), în baza contractului de finanțare încheiat cu ANPCDEFP, 
Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita va organiza concurs de selecție pentru un numar de 37 
elevi, clasa a XI-a, învățământ profesional, filiera tehnologică, profil tehnic. 

1. Criterii de selecţie ale candidaţilor: 

- elevi înscriși în clasele a XI-a, învățământ profesional, profil tehnic, domeniul industrie textilă și 
pielărie, calificare „Confecționer produse textile” și domeniul prelucrarea lemnului calificare 
„Tâmplar universal”; 

- cunoştinţe minime de limba engleză (nivel A1); 
- dosar de candidatură complet; 
- respectarea termenului de înscriere a candidaților; 
- scrisoare de motivatie de participare la mobilitate; 
- acordul părinţilor/susţinătorilor legali de participare la mobilitate; 

2. Conţinutul dosarului de candidatură: 

- scrisoare de motivaţie; 
- CV format Europass; 
- copie după actul de identitate; 
- dovezi ale nivelului de formare atins ( adeverinţă eliberată de secretariatul şcolii); 
- media generală din anii trecuţi la disciplinile de specialitate (adeverinţă eliberată de secretariatul 

şcolii); 
- recomandarea dirigintelui; 
- acordul scris al părintelui/susţinătorului legal; 
- adeverinţă medicală. 

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentată mai sus, într-un 
dosar din PVC cu şină. Orice informaţie eronată va duce la eliminarea automată a candidatului. 

3. Etapele selecţiei: 

- Publicarea/anunţul selecţiei;- va avea loc în data de 24.10.2019 
- Înscrierea candidaţilor- în perioada 28.10.- 30.10.2019 
- Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor depuse - în perioada 31.10.-01.11.2019 
- Desfăşurarea concursului de selecţie- în perioada 04.11.- 06.11.2019 
- Afişarea rezultatelor; în 07.11.2019-ora 10,00 
- Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii-în 07.11.2019-orele 12,00-14,00 
- Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi- în 08.11.2019 



4. Probele de concurs 
             1. Test disciplină de specialitate: Cultură de specialitate, data : 04.11.2019, ora 15,00 , sala nr.10 și  
              Atelier școală-confecții textile; tematică disciplină de specialitate pentru calificarea „Confecţioner   
      produse textile” clasa a X-a și clasa a XI-a Anexa 2, 3);          
             2. Test în limba engleză- Conversatie în limba engleză – data: 05.11.2019 ora 15,00, sala nr.10, 
             tematică în  limba engleză (Anexa 1); 
             3. Interviu privind  prezentarea aşteptărilor candidaţilor de la proiect, data: 06.11.2018, ora 15,00, 
               sala  nr.10  
          Bibliografie: afişul şi pliantele de promovare ale proiectului. 
 

5. Criteriile specifice de selectie şi indicatori de evaluare: 
 

 
CRITERIUL 

 
INDICATORI DE EVALUARE 

 
PUNCTAJ 

I.Competenţe profesionale de specialitate Testare scrisă de specialitate 20 

II. Competenţe lingvistice Proba orală – Limba engleză 20 
 
III. Evaluarea dosarului de candidatură. 

 
Evaluare C.V-ului şi a documentelor anexate 

 
20 

IV. Performante şcolare obţinute de Interviu în limba română, 
 

candidat la disciplinele de specialitate, Evaluarea scrisorii de intenţie  
motivaţie pentru participarea la un proiect 
de mobilitate pentru învăţare, calităţi 

Evaluare   Recomandare dată de profesorul 
diriginte 

40 

morale şi de comportament,capacitate de Media generală la disciplinele de specialitate în  
cooperare, lucru în echipa. anii trecuţi  

PUNCTAJ TOTAL  100 
 

6. Contestaţii: 
Eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de selecţie vor fi depuse/transmise pe data de 

     07.11.2019, între orele 12,00- 14,00 la secretariatul şcolii. 
Contestaţia va fi analizată de o comisie numită de managerul proiectului care va fi formată din alte    

     persoane decât cele care au participat la evaluarea iniţială. Decizia comisiei de soluţionare a      
     contestaţiei este definitivă. 

7. Cerinţe pentru participanţi ( în timpul şi după finalizarea proiectului): 

a) Respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogic şi culturală, care se va 
desfăşura anterior perioadei de mobilitate; 

b) Respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, precum şi a solicitărilor echipei de gestiune 
a proiectului; 

c) Elaborarea raportului individual în termen de 2 săptămâni de la revenirea din mobilitate; 
d) Implicarea activă în activităţile de diseminare şi valorizare prevăzute în proiect, în conformitate cu 

planul de diseminare şi valorizare a experienţei dobândite în cadrul proiectului. 
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