ANUNT PRIVIND SELECŢIA STAGIARILOR VET IN CADRUL PROIECTULUI
FINANTAT PRIN PROGRAMUL ERASMUS+, ACTIUNEA CHEIE 1, VET,
FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA IN CONTEXT EUROPENcontract nr. 2019-1-RO01-KA102-061911
Liceul Banatean Otelu Rosu in calitate de beneficiar si organizatie de trimitere în cadrul
proiectului cu nr. 2019-1-RO01-KA102-061911, finanţat de UE, prin Programul Erasmus+ ,
Actiunea cheie 1 –VET organizeaza CONCURS pentru SELECTIA participantilor - STAGIARI
VET (elevi) din grupul tinta al proiectului mentionat mai sus care va fi alcătuit din:
-16 elevi cls. X, din invatamantul liceal teoretic, profil real, specializare MatematicaInformatica/Informatica intensiv (Spania, 8.06 – 26.06.2020)
-16 elevi cls. XI, din invatamantul liceal teoretic, profil real, specializare MatematicaInformatica/Informatica intensiv (Cipru, 29.06 - 17.07.2020)
ELEVII SELECTATI VOR DESFASURA ACTIVITATI DE MOBILITATE,
STAGII DE FORMARE PROFESIONALA IN STRAINATATE (SPANIA SI CIPRU) CU
O DURATĂ DE 21 ZILE(19 ZILE DE STAGIU+2 ZILE DE CALATORIE)
Înscrierea candidaţilor la selecţia pentru mobilitati Erasmus+ VET
Au dreptul să se înscrie pentru participare la concursul de selectie elevii inmatriculati in Liceul
Banatean Otelu Rosu,care indeplinesc urmatoarele criterii de eligibilitate: isi pastreaza statutul
de elev pana la incheierea anului scolar in care a efectuat mobilitatea, si au cunoştiinţe de limba
engleză de minim A1.(limba in care se desfasoara mobilitatea)
Înscrierea candidaţilor pentru selecţie se face la secretariatul unitatii scolare de unde provine
candidatul pe baza următoarelor documente obligatorii:
Copie după cartea de identitate;
Adeverinţă de la secretariatul unitatii scolare unde este inmatriculat , prin care se atestă
poziţia de elev inmatriculat la domeniul de calificare/calificarea , anul de studii;
Curriculum Vitae in format Europass – listat in limba romana si in limba engleza .Se
completeaza
on-line
si
se
listeaza
utilizand
linkul
https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae .
Pasaport lingvistic european- se completeaza si listeaza utilizand linkul
https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/european-skills-passport/languagepassport/templates-instructions/instructions

Fisa de inscriere cu formularea explicita a optiunii pentru tara de stagiu(Anexa 1)
Scrisoare de motivaţie (Anexa 2);
Acord parinti (Anexa 3) *In cazul in care unul din parinti este plecat din tara sau este in
imposibilitatea de a semna, celalalt parinte isi va asuma raspunderea si in numele celuilalt
parinte
Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (Anexa 4);
Recomandare diriginte(Anexa 5)
Adeverinta medicala
Documentele necesare realizarii dosarului de candidatura sunt disponibile la secretariatul
liceului.
Candidatii trebuie sa respecte termenului de inscriere/depunere a dosarelor de inscriere.
Dosarele de inscriere vor primi numar de inregistrare in momentul depunerii la secretariatul
scolii.

Documente optionale relevante pentru mobilitate:
certificate lingvistice (fotocopii) .Pe certificate se va preciza nivelul de cunoastere a
limbii respective folosind nivelurile europene ale Cadrului European Comun de Referinta
pentru Limbi Straine .
ATENTIE!
Fiecare document va fi scanat, salvat in format PDF si denumit cu nume prenume
candidat + demunirea documentului asa cum apare in opis. (ex.
popescu_ionel_adeverinta_elev.pdf.).
Formularul de candidatura si CV in limba engleza vor fi atasate si in format word.
Toate documentele vor fi reunite intr-un folder arhivat, denumit nume prenume candidat
+ clasa de provenienta (ex. popescu_ionel_10A.pdf/word.) si trimise si in format
electronic prin atasare arhiva la adresa erasmus061911@gmail.com.
E-mailul va avea ca subiect: “Dosar candidatura + nume prenume+ clasa” (ex.
dosar_candidatura _popescu_ ionel_10MI).
Înscrierea candidaţilor se face o singura data, dosarul se depune si inregistreaza la secretariat si
ramane la unitatea scolara.
SE VA UTILIZA DOSAR CU SINA FARA FOLII DE PLASTIC.
La coperta de pune OPIS. (respectandu-se ordinea de mai jos):
1. Copie carte identitate;
2. Fisa de inscriere ( anexa 1) ;
3. Adeverinţă elev;
4. CV format romana;
5. CV format engleza;
6. Pasaport lingvistic Europass;
7. Fisa de inscriere cu formularea explicita a optiunii pentru tara de stagiu
8. Scrisoare de motivaţie
9. Acord de participare proiect
10. Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (Anexa 4);
11. Recomandare diriginte(Anexa 5)
12. Adeverinta medicala
Dosarele incomplete din punct de vedere al documentelor sau neconforme cu locurile disponibile
(nivel de studiu, calificare ) determina excluderea candidatului din concurs.
Candidatii au obligatia de a verifica exactitatea datelor inscrise in listele nominale si a
sesiza eventualele neconcordante cu datele reale.
Intrebarile legate de proiect si program se pot transmite la adresa de email:
erasmus061911@gmail.com.
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA SELECŢIEI
Selectia candidatilor va avea loc la sediul Liceului Banatean Otelu Rosu

EVALUAREA CANDIDATILOR
Criteriile de selectie:
evaluarea dosarului de candidatura – pentru verificare respectarii conditiilor de inscriere
abilităţi şi îndemânări în utilizarea computerului, din materia claselor a IX-a respectiv a
X-a , evaluate prin proba scrisa si practica de evaluare , organizata de catedra de
informatica din scoala.
competente lingvistice evaluate prin proba scrisa si orala la lb.engleza organizata de
catedra de lb.engleza din scoala; daca au certificate lingvistice elevii nu mai participa la
proba.
rezultatele la interviu in fata comisii de selectie care va urmari motivarea si interesul
profesional al candidatului.
PROBELE DE SELECŢIE ŞI PONDEREA ÎN REZULTATUL FINAL
( 1) Evaluarea dosarului de candidatura-admis/respins;
Formularul de candidatură şi Curriculum Vitae (format Europass) in limba romana si engleza vor
fi evaluate şi li se vor acorda calificativul admis-respins, în funcţie de:
relevanța abilităților/experienței/calităților personale/profesionale descrise pentru
activitătile prevăzute în proiect;
motivația participării la activitătile proiectului;
felul în care candidatul îşi propune să multiplice şi să împartășească rezultatele
proiectului după participarea la stagiu;
calitatea argumentării ideilor.
(2)Proba scrisă la limba engleza – 20 puncte
Are durata de 60 de minute si este structurata in 2 parti , astfel:
prima parte evalueaza competenta de intelegere a unui text citit
a doua parte evalueaza competenta de producere de mesaje scrise.
( 3) Proba orala la limba engleza -10 puncte.
Are o durata de 10-15 minute/candidat . Fiecare candidat extrage un bilet cu 2 intrebari in baza
carora evaluatorii stabilesc nivelul de competenta lingvistica de comunicare in limba engleza, si
anume producerea de mesaje orale si interactine orala. Apecierea se face cu puncte de la 1 la 10
pentru fiecare intrebare(parte).
Tematica şi bibliografia sunt publicate pe site-ul scolii-rubrica proiecte –Erasmus+2019
(4) Proba scrisa la specialitate – 30 puncte
Are durata de 60 minute si vizeaza materia claselor a IX-a - a X -a (informatică -programarea
calculatoarelor şi T.I.C.), conform programei pentru examenul de obţinere a atestatului
profesional în informatică.
Tematica şi bibliografia sunt anexate prezentei proceduri - Anexa 3
(5) Proba practica in specialitate – 30 puncte
Are o durata de 10-15 minute/candidat . Fiecare candidat extrage un bilet cu 2 probleme in baza
carora evaluatorii stabilesc nivelul abilităţi şi îndemânări în utilizarea computerului Apecierea se
face cu puncte de la 1 la 15 pentru fiecare problema in parte..
Tematica şi bibliografia sunt publicate pe site-ul scolii.- rubrica proiecte –Erasmus+2019
( 6) Video –Interviu -10 puncte
Va cuprinde o prezentare a candidatului avand ca bază răspunsurile în limba engleza la
întrebările din fişa de interviu elaborată de comisia de selecţie şi comunicată candidaţilor care
vizeaza : motivatia participarii la proiect, hobby-uri si interese personale si legate de
domeniul informatic, activitati curriculare/extracurriculare, experiente relevante, gasire de
solutii la probleme legate de viata de zi-cu-zi etc.

Interviul va avea o durată totală de cel mult 10 minute, fişierul înregistrat pe CD în format
prezentare (.pptx) sau video (.mp4, .avi) purtând numele candidatului.
Criterii de evaluare: mod de prezentare, fluență, acuratețe, spontaneitate, stăpânire de
sine, interes pentru proiect, profil candidat.
Media generala de concurs (punctajul pt.departajare) se determina prin formula: punctaj
la proba scrisa engleza+ punctaj la proba orala engleza+ punctaj la proba scrisa de
specialitate+ punctaj la proba practica de specialitate + punctaj la la interviu.










Ierarhizarea candidatilor se face in functie de media generala de concurs si optiunile
exprimate la inscriere(tara).
In caz de egalitate la punctaj candidatii cu oportunitati reduse vor avea prioritate.
Locul castigat prin cocncurs este garantat atat timp cat candidatuul nu depune o cerere de
renuntare la locul obtinut .
Confirmarea rezultatelor selectei este tacita.
Dacă unul din candidaţi nu participă la una dintre probele de selecţie, pierde dreptul de a
mai participa la concursul de selecţie.
Redistribuirea locurilor disponibile se face intre candidadtii aflati pe lista de rezerve in
ordinea strict descrescatoare a mediilor.
Pentru fiecare flux se vor selecta cate 3 rezerve, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
In total vor fi selectati 32 titulari si 6 rezerve.
Eventualele contestatii pot viza doar analiza dosarului si proba scrisă, proba practică și de
interviu neputand fi contestate.

COMISIE SELECTIE
Prof. Chelbea Daniela Georgina – director-presedinte comisie
Prof. Dragomir Ana Maria – prof.informatica-evaluator
Prof. Radu Marius – prof. Informatica-evaluator
Prof. Vigh Mariana- prof. Lb. Engleza-evaluator
Prof. Totostean Amalia – prof.Lb.Engleza-evaluator
Prof. Oltean Carmen – evaluator
Prof. Racolta Camina – evaluator si secretar comisie
Prof. Dragomir Lucian –monitor extern.
COMISIE CONTESTATII
Prof. Mihut Liliana- membru CA - presedinte
Prof. Udrea Alina – prof. Lb.Engleza –evaluator
Prof. Cecon Iulia – prof. Informatica –evaluator
Prof. Nasta Corina – monitor extern
Prof. Tamasila Emilia – secretar.
Pentru informatii suplimentare va rugam vizitați situl scolii – sectiunea proiecte –
ERASMUS + 2019-IT sau scrieti-ne la adresa de e-mail: erasmus061911@gmail.com

Proiect co-finantat prin Programul Erasmus+ , program al UE pentru Educaţie, Formare, Tineret şi Sport
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CALENDARUL SELECŢIEI STAGIAIRLOR IN CADRUL PROIECTULUI
FINANTAT PRIN PROGRAMUL ERASMUS+, ACTIUNEA CHEIE 1, VET,
- FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA IN CONTEXT EUROPENcontract nr. 2019-1-RO01-KA102-061911
ETAPA
Informarea elevilor
Depunerea dosarelor candidaţilor la secretariatul unitatilor
scolare de trimitere
Evaluarea dosarelor de candidatură
Afisare candidati eligibili
Proba de limba engleză ( scris + oral)
Proba scrisa in specialitate
Proba practica in specialitate
Evaluare Video - Interviu
Afişarea candidaţilor admişi în urma procesului de selecţie,
care dobândesc statutul de participant la proiectul de
mobilitate ERASMUS +
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor pentru proba scrisă
la limba engleza si specialitate
Afisare rezultate finale

TERMEN
1.09.2019-13.01. 2020
13.01-20.01.2020
21-22.01.2020
22.01.2020 – ora 16,00
23.01.2020
27.01.2020
28.01.2020
29.01-30.01.2020
31.01.2020-pana la ora 10.

31.01.2020.
3.02.2020

Proiect co-finantat prin Programul Erasmus+ , program al UE pentru Educaţie, Formare, Tineret şi Sport

Anexa 1
FIȘA DE ÎNSCRIERE (cerere)
APROBAT Director,
prof. CHELBEA DANIELA GEORGINA
Doamnă Director,
Subsemnatul/a _____________________________________________ născut/a la data
de____________ în localitatea ___________________________ având domiciliul în
_____________________ str. ____________________________ nr .______, bloc______,
sc_______, ap____________judeţ/sector ______________ posesor al B.I./C.I. seria nr.______
eliberat
de
__________________________la
data_____________
CNP
_______________________
tel
____________________
E-mail
__________________________________
elev/ă
în
clasa
_____
,
specializarea
__________________________
la _____________________________________ vă rog să- mi aprobați înscrierea la procesul de
selecție pentru Proiectul „Erasmus+ FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA IN
CONTEXT EUROPEN- contract nr. 2019-1-RO01-KA102-061911, finanţat de Uniunea
Europeană.
Mentionez ca optez pentru o mobilitate in.....................................................
Declar că AM/NU AM beneficiat de finantare europeana prin programul LLP/ERASMUS si
AM/NU AM participat la mobilitate in scop educational in alta tara.
Declar că dețin toate informaţiile legate de acest proiect și cunosc atât drepturile,cât și obligaţiile
pe care le voi avea în calitate de participant la acest proiect .
Prezentei cereri de înscriere anexez următoarele documente:
 Copie xerox după certificatul de naștere/cartea de identitate;
 Curriculum Vitae în format Europass-limba engleza
 Curriculum Vitae în format Europass-limba romana
 Scrisoare de motivaţie, intenţie
 Pasaport lingvistic Europass
 Adeverinta medicala
 Declaratie parinte
 Recomandare diriginte
Semnătură elev/ă,
Părinte/tutore,

Semnătura

Data completării cererii _________________ _____________________ ___________________
Doamnei/Domnului Director al
.........................................................................................................

Anexa 2

SCRISOARE DE MOTIVAŢIE
Stimată doamnă/domn profesor,
Adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la selectarea membrilor
grupului ţintă al proiectului „Erasmus+ FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA IN
CONTEXT EUROPEN- contract nr. 2019-1-RO01-KA102-061911, finanţat de Uniunea
Europeană.,
având
în
vedere
pregătirea
mea
în
domeniul
________________________________________
in
cadrul
Liceului
_________________________________doresc să fac parte din grupul ţintă.
Consider
că
participarea
în
acest
proiect
îmi
va
permite
pe
viitor
să_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Sunt o persoană (daţi exemple de minimum trei calităţi care credeţi că vă recomandă pentru
participarea
în
proiect)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Motivele participării mele în proiect sunt următoarele (enumeraţi minimum trei motive):
1.____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
Dacă veţi considera motivaţia şi calităţile mele corespunzătoare pentru participarea în cadrul
grupului ţintă la proiectul dumneavoastră, vă rog să mă contactaţi pentru detalii la adresa de
email:_______________________________________ sau la telefon ______________________
Vă mulţumesc,
Nume şi prenume: __________________________________________________
Semnătura: _______________________________________________________
Data:___________________________________

Anexa 3

ACORD DE PARTICIPARE PROIECT
Subsemnatul/a………………......………………………………...….…,
CNP…………...………………domiciliat/ă
în……..………………………..…….
str.........................…………………….nr
……………….
bl
.....….…
ap.….…….
telefon.……............................……. email……...................................…....………. identificat cu …
seria …… numărul ……………. valabil până la data……………. PĂRINTELE elevului/ ei
…………………………………………………………. îmi exprim acordul scris pentru
participarea copilului meu în grupul ţintă în implementarea proiectului„Erasmus+ FORMARE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA IN CONTEXT EUROPEN- contract nr. 2019-1-RO01KA102-061911, finanţat de Uniunea Europeană.
Mă angajez să respect cerinţele şi calendarul programului, să particip la toate activităţile care îmi
revin ca părinte şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului din fonduri
personale ( împuternicire la notariat). Declar pe propria răspundere ca:
□ am fost informat(ă)
□ nu am fost informat(ă)
privind condiţiile pentru mobilitate şi modul de derulare al proiectului FORMARE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA IN CONTEXT EUROPEN- contract nr. 2019-1-RO01KA102-061911 şi mă angajez să respect cerinţele programului.
Declar că am fost informat/ă cu privire la faptul că dacă a fost realizată plata cheltuielilor de
călătorie, iar elevul sau părintele renunță la mobilitate (indiferent de motiv), conform
regulamentului financiar Erasmus +, acesta va rambursa integral contravaloarea cheltuielilor
efectuate, inclusiv diferenţa costului pentru achiziţionarea unui bilet de călătorie pentru un alt
elev.
Sursa de informare: Site-ului scolii-rubrica proiecte-ERASMUS +2019, discutii cu dirigintele
clasei si cu conducerea scolii la sedinta cu parintii si informatiile primite de la copilul meu.
Declar că sunt de acord ca datele personale ale copilului meu, materialele rezultate în urma
activităţilor (fotografii, filmări video, etc) să fie utilizate în scopul proiectului sus-menţionat pe
internet, site-ul şcolii, site-ul proiectului, facebook, cât şi prin publicarea lor în presa locală.
Data______________________________
Semnătura_________________________

Anexa 4

ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE
FAŢĂ DE ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
Erasmus+ FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA IN CONTEXT EUROPENcontract nr. 2019-1-RO01-KA102-061911, finanţat de Uniunea Europeană.
Subsemnatul(a) ……………………………..………...…, elev la Liceul Banatean Otelu
Rosu, în clasa ………, CNP………………………………………, domiciliat(ă) în ……….....,
strada

……………………….,

bl.

......

ap.

….

tel.

……….………….

e-mail

…………………....………… , posesor(oare) al(a) actului de identitate seria ..............
nr...................., eliberat de ............................... mă angajez ca în cazul în care voi fi selectat(ă), să
particip la mobilitățile din cadrul Erasmus+ FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA
IN CONTEXT EUROPEN- contract nr. 2019-1-RO01-KA102-061911, proiect finanţat de UE
prin programul Erasmus Plus.
Declar pe propria răspundere că am fost informat(ă):
- despre obiectivele şi activităţile proiectului, procedura de selecţie şi mă angajez să
respect cerinţele programului, să particip la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate
documentele solicitate de echipa de management al proiectului.
- cu privire la faptul că dacă a fost realizată plata cheltuielilor de călătorie, iar elevul sau
părintele renunță la mobilitate (indiferent de motiv), conform regulamentului financiar Erasmus +,
acesta va rambursa integral contravaloarea cheltuielilor efectuate, inclusiv diferenţa costului
pentru achiziţionarea unui bilet de călătorie pentru un alt elev.
Am luat la cunoștinţă că nerespectarea acestui angajament poate duce la eliminarea mea
din grupul ţintă al proiectului și voi putea fi obligat de Liceul Banatean Otelu Roșu, beneficiar al
proiectului, la plata cheltuielilor aferente formării mele.

Data:
……………

Semnătura:
………………

Anexa 5

RECOMANDARE

Elevul /a _____________________________________ s-a remarcat fiind activ/ă la în
mod

deosebit

la

disciplinele

______________________________________________,

a

manifestat preocupare pentru a-şi însuşi cunoştinţele predate.
Mi-am format convingerea că este un/o elev/ă conştiincios/oasă, manifestă solicitudine la
toate activităţile cerute. Totodată a demostrat reale aptitudini de lucru în echipă în vederea
realizării temelor şi proiectelor din cadrul orelor, dar şi în afara acestora, implicându-se în diferite
activităţi extracurriculare, care contribuie cu siguranţă la dezvoltarea sa profesională şi personală.
Am de asemenea convingerea ca orice activitate pe care doreşte să o întreprindă va fi tratată cu
maximum de responsabilitate şi seriozitate, ca şi în procesul educaţional, fiind o persoană
meticuloasă, perseverentă şi foarte ambiţioasă. _____________________este comunicativ/ă,
deschis/ă, sociabil/ă şi mereu dispus/ă să accepte noi provocări. În aceste condiţii îl/o recomand cu
toată căldura pe elevul/a ____________________________________ pentru programul
dumneavoastră Erasmus +.
Pentru

întrebări,

vă

stau

la

dispoziţie

la

adresa

email________________________________ şi telefon: ___________________________
Prof. _______________________________
Semnătura ___________________________ data ______________

de

