
 

                                                                                                                 

                                         

                                                                                             
                      

                               

 

 

Proiect finanţat prin Programul ERASMUS+ 

Acţiunea cheie 1 – VET 

Domeniul – Formare profesională (VET) 

Titlul proiectului“Competențe dobândite la standarde europene în domeniul transporturilor - șanse sporite 

pe piața muncii”,  

Numărul de identificare al contractului: nr. 2019-1-RO01-KA102-061415 

Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA  CONSTANTA  

  

PROCEDURA DE SELECŢIE 
A PARTICIPANŢILOR LA MOBILITATE ÎNCADRUL PROIECTULUI : 

Competențe dobândite la standarde europene în domeniul transporturilor - șanse sporite pe piața muncii   

nr. 2019-1-RO01-KA102-061415 

 

I.Scopul procedurii: 

Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a persoanelor aparţinând grupului ţintă în cadrul 

proiectului:“ Competențe dobândite la standarde europene în domeniul transporturilor - șanse sporite pe 

piața muncii" nr. 2019-1-RO01-KA102-061415.Vor fi selectaţi elevii care vor participa activ la programul de 

mobilitate pentru formare profesională, în perioada: 02.12.2019 -20.12.2019 în Spania, 27.01.2020-14.02.2020 în 

Cipru și  02.03.2020-20.03.2020 în Portugalia,  

II. Descrierea procedurii: 
Concursul de selecţie se organizează în conformitate cu prevederile: 

– Contractului de finanţare nr. 1999 din 05.09.2019 , încheiat între Agenţia Naţională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA  

CONSTANTA   – în calitate de beneficiar şi coordonator al proiectului; 

– Anexa I, cu privire la descrierea proiectului – Aplicaţia depusă pentru finanţare; 

– Anexa III- Reguli financiare şi contractuale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educaţiei si Formării Profesionale şi LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” 

CONSTANTA   - în calitate de beneficiar şi coordonator al proiectului. 

Prin respectarea procedurii de selecţie, vor fi selectaţi, 40 elevi participanţi:10 elevi de la clasele a XI-a D 

calificarea tehnician transporturi , 16 elevi participanţi de la clasele a XI-a B calificarea tehnician electrician 

electronist auto, 14 elevi participanți de la clasa a XI-a C calificarea tehnician mecatronist și 6 elevi cu statut  de  

rezervă în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de la cele trei  calificări.(1+2+3) 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie a grupului ţintă-tineri 

III.1.Comisia de selecţie 

Selecţia este realizată de o comisie numită prin decizie a coordonatorului de proiect. Comisia va avea următoarea 

componenţă: 

1.Responsabil de proiect prof. POPESCU HARICLIA MARINELA  preşedintele comisiei de selecţie,  responsabil 

cu evaluarea documentelor anexate la CV-urile participanților  si a dosarului de candidatură și evaluator principal  probă 

interviu.  

2.Prof. STANCIU VIOLETA,  membru  în comisia de selecţie a participanţilor, evaluator  probă limba engleză  

și al 2-lea evaluator al dosarelor de candidatură, evaluator probă interviu.  

3. Prof. MALOȘ RAMONA, prof. CHIRILOV FLORENTINA membrii în comisia de selecție responsabili cu 

testarea cunoştinţelor de limba engleză. 

4. Prof. ing. AL SAKBAN LAVINIA, prof. ing. HÎNCU MARIA – membri în comisia de selecție a 

participanților,responsabili cu evaluarea cunoștințelor de specialitate și probă practică 

 

III.2.Atribuţiile comisiei de selecţie 

Principalele atribuții ale comisie de selecție sunt:  

 Evaluarea participanților;  

 Întocmirea procesului verbal de selecție;  

 Centralizarea rezultatelor evaluării;  

 Afișarea rezultatelor selecției;  

 Rezolvarea eventualelor contestații;  

 Publicarea listei rezultatelor finale;  

 Întocmirea raportului activității de selecție.  

Persoanele implicate în evaluarea solicitărilor de selecţie vor respecta următoarele reguli: 

 îşi vor exercita atribuţiile cu onestitate, corectitudine, bună-credinţă şi responsabilitate; 

 vor evalua în baza criteriilor stabilite; 

 vor formula aprecieri cu imparţialitate; 

 vor fi obiective în evaluare; 

 vor păstra confidenţialitatea pe toată durata evaluării; 

 vor asigura transparenţa deciziilor privind selecţia; 

 vor respecta procedurile şi termenele stabilite. 

 

III.3. Criterii de selecţie ale candidaţilor: 

1. Să fie elev în clasa a XI, învățământ profesional  profil tehnic, domeniile mecanic și electric calificările 

tehnician transporturi, calificarea tehnician electrician electronist auto și  tehnician mecatronist. 

2. Să dovedească un nivel corespunzător de competenţe profesionale – probă practică si probă scrisă,  un nivel 

corespunzător de competenţe lingvistice – probă orală-interviu de verificare a cunoştinţelor de limba engleză; 

4. Atitudine şi motivaţie pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi interesul pentru formare profesională – 

interviu în limba engleză si română; 

5. Calităţi morale şi de comportament – evaluarea adeverinței cu semnătura dirigintelui pentru notele la purtare   

6. Performanţe şcolare obţinute, rezultate şcolare anuale, concursuri; 

7. Starea de sănătate – adeverinţă medicală de la medicul de familie; 

III.4. Conţinutul dosarului de candidatură: 
1. Formular de candidatură  (anexa 1) 

2. Adeverința de elev care să conțină clasa, profilul, specializarea, nota la purtare în anul precedent - de la 

secretariatul școlii semnată și de către dirigintele clasei; 

3. Copie după CI/ BI și certificat de naștere; 

4. CV – model european, în limba română;(anexa 2) 

5. Acord de participare din partea părinților, semnat de ambii părinți (anexa 3) 



 

 

6. Angajament din partea elevului privind participarea sa la toate activitățile de proiect (anexa4) 

7. Dovadă elev cu oportunități reduse (orfan, familie monoparentală, dovadă venituri, dacă are bursă socială, bani 

de liceu etc.), mediu rural 

8. Adeverinţa medicală de la medicul de familie cu menţiunea apt pentru deplasare în străinătate. 

 

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentata mai sus, într-un dosar din 

PVC cu şină. Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului. 

 

III.5. Etapele selecţiei: 

– Publicarea/anunţul selecţiei; 

– Înscrierea candidaţilor; 

– Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor depuse; 

– Desfăşurarea concursului de selecţie; 

– Afişarea rezultatelor; 

– Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii; 

– Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi si a rezervelor precum si cei respinşi. 

IV. Calendarul concursului de selecţie: 

30.09.2019  - 11.10.2019 Depunerea dosarelor de candidatură 

14-18 octombrie 2019 Evaluarea dosarelor de candidatură 

21 octombrie2019 Proba scrisă și interviu de evaluare a 

competenţelor lingvistice – Limbă engleză 

22 octombrie 2019 Test scris pregătire profesională 

23-24 octombrie 2019 Probă practică 

25 octombrie 2019 Afişarea rezultatelor 

25 octombrie 2019 

orele 12.00-16.00 
Primirea contestaţiilor 

 

28 octombrie  
 

Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea 

rezultatelor finale 

 

Vor fi 40 admiși + 6 rezerve. 

IV.1 Probele concursului de selecție: 

1. Probă scrisă și interviu de evaluare a competenţelor lingvistice - Limbă engleză ................... 30puncte 

2. Probă scrisă - Test pregătire profesională ................................................................................  20puncte 

3. Probă practică pentru evaluarea competentelor profesionale..................................................... 20puncte 

4. Punctaj obținut la evaluarea CV-ului ........................................................................................ 30puncte 

 

  



 

IV. 2 Criteriile specifice de selecție şi indicatori de evaluare: 

CRITERIUL INDICATORI DE EVALUARE PUNCTAJ 

I. Competenţe profesionale de specialitate 
Probă scrisă/test de pregătire profesională  

Proba practică de specialitate 

20p 

20p 

II. Competenţe    lingvistice  Proba  orală/ probă scrisă – Limba engleză 30p 

III. Performante şcolare - media generală în  anul 

şcolar 2018-2019 
Evaluare C.V.-ului şi  a  documentelor anexate 10p 

IV Performante şcolare - la purtare în anul şcolar 

2018-2019 Evaluare C.V.-ului şi  a  documentelor anexate 5p 

V Performante şcolare obţinute de candidat 

(rezultate şcolare, participări la olimpiade şi 

concursuri şcolare) 

Evaluare C.V.-ului şi  a  documentelor anexate 5p 

VI Alte concursuri sau activităţi extracurriculare (la 

discipline de cultură generală sau altele), inclusiv 

activităţi de voluntariat. (SNAC sau altele) 

Evaluare C.V.-ului şi  a  documentelor anexate 3p 

VII Oportunități reduse                    
Evaluare C.V.-ului şi  a  documentelor anexate 7p 

PUNCTAJ TOTAL 100p 

 

V. Bibliografie: 

V.1 Tehnician transporturi    1. Măsurări tehnice 

                                        - Măsurarea mărimilor geometrice, mecanice, fizico-chimice, electrice 

                                              2. Reprezentarea organelor de mașini 

                                        - Reguli de reprezentare, elementele cotării. 

                                              3. Asamblări mecanice 

                                        - Stabilirea procesului tehnologic de asamblare 

                                        - Metode de asamblare, Asamblări demontabile si asamblări nedemontabile 

                                

V.2 Tehnician mecatronist  1. Măsurări tehnice 

                                        - Măsurarea mărimilor geometrice, mecanice, fizico-chimice, electrice 

                                            2. Reprezentarea organelor de mașini 

                                        - Reguli de reprezentare, elementele cotării 

                                            3. Asamblări mecanice 

                                        - Stabilirea procesului tehnologic de asamblare 

                                        - Metode de asamblare, Asamblări demontabile si asamblări nedemontabile 

 V.3 Tehnician electrician electronist auto  1. Măsurări electrice în curent continuu  

- măsurarea intensității curentului electric 

- măsurarea tensiunii electrice 

- măsurarea rezistenței electrice 

- măsurarea puterii electrice în curent continuu 

. 



                                                                     

 

  2. Măsurări electrice în curent alternativ 

                                                                - Măsurarea mărimilor electrice in circuite de c.a. monofazat 
                                                           - Măsurarea intensității, tensiunii, puterii în c.a. monofazat 

                                                                      3. Aparate electrice 

                                                           - Aparate de joasă tensiune 

                                                           - Realizarea conexiunilor la aparatele electrice 

                                                           - Lucrări de întreținere la aparate electrice 

 

VI. Contestaţii: 

Eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de selecţie vor fi depuse/transmise pe data de 25.10.2019 

între orele 12.00- 16.00 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. 

 

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

a. respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică 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 60 de zile 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. 

 

   

 

  Director, 

  RĂGUȘILĂ MONICA 

  

 Organizaţia de trimitere, LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA CONSTANTA   

 

  Responsabil proiect,  

  POPESCU HARICLIA-MARINELA 

 

 

 


