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Cresterea competitivitatii pe piata fortei de munca,prin dezvoltarea abilitatilor si 
competentelor profesionale la standarde europene - Contract nr : 2018-1-RO01-

KA102-047702 
 

Dragi elevi, 

 

LICEUL BANATEAN OTELU ROSU, în calitate de beneficiar , organizeaza SELECTIA 
pentru completarea grupului ţintă-STAGIARI VET- flux 3,  în cadrul proiectului Cresterea 
competitivitatii pe piata fortei de munca,prin dezvoltarea abilitatilor si competentelor 
profesionale la standarde europene - Contract nr : 2018-1-RO01-KA102-047702, finanţat de 
UE, prin Programul Erasmus+ , Actiunea cheie KA1 –VET., care se va desfasura in perioada 
01.10.2018-30.09.2019 

 

 

Selecţia elevilor se realizează in condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, 
religie, dizabilităţi, categorie Social şi orice alt criteriu), ţinându-se cont de priorităţile şi 
indicatorii specificaţi în proiect , precum şi de repartizarea pe unitate scolara agreată de 
parteneri in Acordul de parteneriat incheiat. 

 

NUMAR PARTICIPANTI: 

 

 

1. Pentru completarea grupului tinta flux 3 se vor selecta 4 titulari si 2 rezerve , clasa a X-a, 
Invatamant liceal de zi , Domeniul Mecanic, , care vor efectua. un stagiu de pregatire -practica in 
VET company in Portugalia , la CHARALAMBOS MICHAEL METAL WORKS- Paphos- Cipru, in 
perioada 18.03.2019-05.05.2019 

 

   In vederea participării la concursul de selecie pentru Cresterea competitivitatii pe piata 
fortei de munca,prin dezvoltarea abilitatilor si competentelor profesionale la standarde 
europene - Contract nr : 2018-1-RO01-KA102-047702, elevii trebuie să indeplinească 
urmatoarele conditii: 

 

CONDIȚII DE INSCRIERE: 
 

• Să fie elevi in cadrul Liceului Banatean Otelu rosu, clasa:   
• clasa a X-a , Liceu zi, ruta directa, Domeniul Mecanic,   
• Au nivel de cunoastere a limbii engleze – minim A1 pentru toate abilitatile conform CEFR; 
• Respecta toate cerintele si termenele limita de inscriere. 

 

PROFILUL CANDIDATULUI: 

1. Cunoaste continutul proiectului.  
2. Are nivel minim de competenta lingvistica pentru limba engleza (A1 pentru toate abilitatile: 

intelegere, scriere, vorbire, conform CEFR).  
3. Pentru  fluxul:  

F3 .Are cunostinte de baza din modulele de specialitate studiate in clasele a 9-a,Tehnologii 
mecanice   



4. Nu lipseste nemotivat de la cursuri, este un bun coleg, a participat activ la cel putin o activitate 
extrascolara in anul scolar anterior/curent, este bine organizat, punctual, este responsabil si se 
achita de sarcinile ce ii revin in cadrul clasei. 

 
DOSARUL DE CANDIDATURA  

• Inscrierea elevilor este voluntară şi constă in depunerea unui dosar de candidatură si a  
Fisei de inscriere la secretariatul scolii in perioada stipulate de calendar,  

• Dosarul va primi nr. de inregistrare in ziua depunerii din Fisa de inregistrare a 

dosarelor/unitate scolara. 

 

Dosarul de candidatura va contine: 
 

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; 
Foaie matricolă parţială (individual sau colectiv) 

 

Curriculum Vitae in format Europass (Anexa 1); 
 

Scrisoare de motivaţie (Anexa 2); 
 

Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (Anexa 3); 
 

Fisa de inscriere cu formularea explicita a optiunii pentru tara de stagiu(Anexa 4) 
 

Acord parinti (Anexa 5) 
 

*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 Recomandare 
diriginte(Anexa 6) 

 

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.  
• Dosarele de inscriere care nu se incadreaza in termenul de depunere nu vor face 

obiectul evaluarii.  
• Evaluarea dosarului de candidatura se va nota cu ADMIS/RESPINS.  
• Rezultatele evaluarii dosarelor de candidature vor fi anuntate la avizierul scolii, pe site-ul 

scolii si pe cel al proiectului.  
• Admiterea dosarului de candidatura, constituie criteriu de participare la probele de 

concurs. 
 

PROBE DE CONCURS 
 

1. Proba practica – in specialitate – 40 puncte  
2. Proba de evaluare competente lingvistice – 40 puncte. Nivel minim A1: Proba orala (20 p) si 

Proba scrisa (20p)  
3. Interviu-(Motivaţia de participare la activitati de mobilitate, Disponibilitatea de participare la 

activităţile proiectului) – 20 puncte 

 

• Tematica si bibliografia pentru proba practica si proba de evaluare a competentelor 
lingvistice se vor afisa la avizierul scolii, pe site-ul scolii si pe cel al proiectului. 

 

Mentiuni suplimentare: 
 

Se vor selecta suplimentar cate 2 elevi de rezervă in vederea completării grupului ţintă, in cazul 
in care, din motive obiective, unii dintre cei selectaţi renunţă, inainte de inceperea stagiului de 
practică. 

 

Ierarhizarea candidatilor in vederea selecţiei participantilor şi a poziţiilor de rezervă se 
realizează in ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare. 

 

 

 



Prin consultare cu echipa de management a proiectului, elevii nominalizati de pe rezervă pot fi 
incluşi in grupul ţintă. 

 

 

Calendarul procesului de selecţie de completare a grupului tinta – flux 3 la 

mobilitatile Erasmus+,VET desfasurate in cadrul proiectului cu titlul SELECŢIA 
STAGIAIRLOR VET IN CADRUL PROIECTULUI FINANTAT PRIN 

PROGRAMUL ERASMUS+, ACTIUNEA CHEIE 1, VET 
 

” Cresterea competitivitatii pe piata fortei de munca,prin dezvoltarea abilitatilor si 

competentelor profesionale la standarde europene” 

- Contract nr : 2018-1-RO01-KA102-047702 
 

 ETAPA   TERMEN 

 Informarea elevilor  31.01.2019 – 08.02.2018 
    

 Depunerea dosarelor candidaţilor la secretariatul unitatilor  05.02.2019- 

 scolare de trimitere    

    

 Evaluarea dosarelor de candidatură  11.02.2019 
    

 Afisare candidati eligibili  12.02.2019 
    

 Proba practica  13.02.2019 
    

 Proba scrisă de limba engleză  14.02.2019 
    

 Proba orala la limba engleza  15.02.2019 
    

 Interviu  15.02.2019 
    

 Afişarea candidaţilor admişi în urma procesului de selecţie,  18.02.2019 

 care dobândesc statutul de participant la proiectul de    

 mobilitate ERASMUS +    

    

 Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor pentru proba scrisă  18.02.2019 

 la limba engleza    

    

 Afisare rezultate finale  19.02.2019 
      

 

 

 

 

COORDONATOR DE PROIECT, 

PROF. Chelbea Daniela Georgina 
 

 

 

 

 

 

 

 


