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ERASMUS+ OPORTUNITĂȚI ȘI  PROVOCĂRI 

 ID PROIECT 2019-1-RO01-KA116-061749 

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

Tineret şi Sport 

Nr……………./09.09.2019 

ANUNȚ  
Privind selecția participanților (stagiari VET)   

în cadrul proiectului „Erasmus+ Oportunităţi si provocări ”  
ID proiect  2019-1-RO01-KA116-061749 

Liceul de Arte Plastice Timisoara  în calitate de beneficiar si organizatie de trimitere , Colegiul Tehnic 
“Decebal” Drobeta Turnu Severin,Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu” Timisoara, Liceul 
Tehnologic de Vest Timisoara şi Liceul Banatean Otelu Rosu in calitate de organizatii de trimitere  în 
cadrul proiectului cu nr. 2019-1-RO01-KA116-061749, 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: 

Liceul de Arte Plastice Timisoara : 

-14 elevi de cls.XI, din invatamantul liceal vocational,specializarea arhitectura,Desenator tehnic 

pentru arhitectura si design (Portugalia,20.01  -07.02.2020) 

- 9 elevi de cls.XII din invatamantul liceal vocational,specializarea arhitectura,Desenator tehnic pentru 

arhitectura si design (Spania , 28.10-15.11.2019) 

Colegiul Tehnic “Decebal” Drobeta Turnu Severin: 

-10 elevi de cls.a XII a, din invatamantul liceal tehnologic, calificarea Tehnician ecolog si in domeniul 

protectiei calitatii mediului  + 5 elevi de clasa a X a din IP, calificarea Operator fabricarea si prelucrarea 

celulozei si hartie (Portugalia, 25.11-13.12.2019)  

-7 elevi de cls.a XII a, din invatamantul liceal tehnologic, calificarea Tehnician mecatronist +10 elevi de 

cls.a X a din invatamantul liceal tehnologic, de la calificarea Tehnician mecatronist ( Portugalia , 24.02-

13.03.2020)  

-14 elevi de cls.a X a, din invatamantul liceal tehnologic, calificarea Tehnician ecolog si in domeniul 

protectiei calitatii mediului  (Portugalia, 25.05-12.06.2020)  

-10 elevi de cls.XI elevi, din invatamantul liceal tehnologic, de la calificarea Tehnician designer  

mobila si amenajari interioare (Polonia,31.05-20.06.2020) 
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Liceul Banatean Otelu Rosu: 

-16 elevi cls.XII, din invatamantul liceal tehnologic, calificarea Tehnician electromecanic +10 elevi din 

cls.a X, IP, electromecanic utilaje si instalatii industriale (Portugalia, 04.11-22.11.2019) 

-10 elevi de cls.a XI a din invatamantul profesional, de la calificarea Mecanic auto + 7 elevi cls.X, din 

invatamantul liceal tehnologic, calificarea Tehnician mecatronist ( Portugalia, 04.05-22.05.2020)  

Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu” Timisoara 

-15 elevi de cls.XI elevi, din invatamantul liceal tehnologic, de la calificarea Tehnician de 

telecomunicatii si Technician operator tehnica de calcul  (Portugalia,03.02-21.02.2020) 

Liceul Tehnologic de Vest Timisoara 

-7 elevi de cls.X elevi, din invatamantul liceal tehnologic, de la calificarea Tehnician desenator pentru 

constructii si instalatii  (Polonia, 31.05-20.06.2020) 

  

ELEVII SELECTATI VOR DESFASURA ACTIVITATI DE MOBILITATE, STAGII DE 
FORMARE PROFESIONALA IN STRAINATATE ( POLONIA, PORTUGALIA si SPANIA)  
CU O DURATĂ DE 21 ZILE(19 ZILE DE STAGIU+2 ZILE DE CALATORIE) 

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 
international 

• Bursa de studii/socială de la scoala  se primeşte şi în perioada mobilităţii (exceptând vacanţele), 
dacă participantul  rămâne eligibil 

Care este valoarea grantului? 

Grantul Erasmus+ nu este menit să acopere toate cheltuielile legate de mobilitate!. Este încurajată 
găsirea unor fonduri suplimentare prin intermediul unor sponsorizări. 

PENTRU MOBILITĂȚILE VET: 

• 1666 EUR/3 saptamani – Polonia 
• 1967 EUR/3 saptamani –Spania 
• 1967 EUR/3 saptamani-Portugalia 
• Cheltuielile de transport internațional se decontează separat si se adauga grantul mai sus 

menționat, 275 EUR/persoana pentru Polonia si 360 EUR/persoana pentru Portugalia si 
SPANIA. 

• În timpul mobilităţii ERASMUS+  participantul nu poate beneficia de alte finanţări din fonduri 
europene! 
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• In timpul mobilitatii participantul minor (elevul) va fi insotit de cel putin un cadru didactic . 

• Pentru elevii cu oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau cei care ar îndeplini 
condițiile de obținere a unei burse sociale, dar nu și criteriile academice aferente acesteia) se 
poate aloca un supliment de grant. Suplimentul de grant se alocă doar în baza unor documente 
justificative (adeverință de beneficiar de bursă socială eliberată de scoala  sau setul de documente 
necesare pentru solicitarea bursei sociale.  

CRITERII DE ELIGIBILITATE A CANDIDAŢILOR: 

• Calitatea de elev, la clasa si specializarea care fac obiectul mobilitatilor pe care si-o  pastreaza 
statutul de elev pana la incheierea anului scolar in care a efectuat mobilitatea  

• Competenţe lingvistice în limba engleză, nivel minim A1 constatat la selectie; 
• Nivel educație, calităţi morale şi de comportament- media minima la purtare 9 in anul scolar 

anterior mobilitatii 
• Motivaţie pentru participare la stagiul de formare european- Dosar de candidatura complet si 

corect intocmit 

Conţinutul dosarului de candidatură: 

Documente obligatorii: 

• cerere catre directorul unitatii scolare in care se va descrie profilul/domeniul de studiu,clasa 

• copie după actul de identitate al candidatului; 

• curriculum vitae – model europass, in limba romana, listat si electronic ; 

• scrisoare de intentie care să conţină  motivarea dorinţei de participare, obiectivele de formare 
urmarite si rezultatele asteptate; 

• pasaport lingvistic Europass semnat 

• adeverinţă medicală , in original; 

• recomandarea profesorului dirigintelui. 

• acord parinti/tutore legal( ambii parinti), in original; 

• accord de utilizare a datelor personale  
 

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 . 

Doar pentru candidatii cu oportunitati reduse: adeverinta de beneficiar al unei burse sociale 
sau Bani de liceu eliberata de scoala sau actele corespunzatoare obtinerii unei burse sociale(detalii se 
obtin la secretariatele unitatilor de invatamant) 

  CRITERII DE SELECŢIE: 

- rezultatele scolare calculate din media multianuala (se va calcula pe baza mediilor generale a anilor 
scolari incheiati). Pentru  elevii de cls.a IX a se ia in considerare media  semestrului I. 

- 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.Pentru promovarea 
testului nota minim trebuie sa fie  6. 
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-rezultatele la interviu in fata comsii de selectie care va urmari motivarea si interesul profesional al 
candidatului.Nota minima de promovare 8. 

 Menţiuni suplimentare 

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. Dosarele incomplete din punct de vedere al documentelor sau neconforme cu locurile 
disponibile (nivel de studiu, calificare ) determina excluderea candidatului din concurs. 

Rezultatele scolare (media anilor anteriori,semestrului incheiat si purtare) vor fi colectate centralizat 
de catre coordonatorul Erasmus+ de la secretariatele unitatilor scolare, dupa incheierea procesului de 
inscriere. 

Candidatii au obligatia de a verifica exactitatea datelor inscrise in listele nominale si a sesiza eventualele 
neconcordante cu datele reale.  

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

Se vor selecta suplimentar 3 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. 

Intrebarile legate de proiect si program se pot transmite la adresa de email: 
ionmincuproiecte@yahoo.com 

PROBELE CONCURSULUI DE SELECŢIE: 

(1)Proba scrisă la limba engleza cu  durata de 60 de minute,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  

( 2) Proba orala la limba engleza cu 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(capacitatea producerea de mesaje orale si interactiune orala) . Apecierea 
se face cu note de la 1 la 10 pentru fiecare intrebare(parte).  

 Nota candidatului la proba de limba engleza este media aritmetică, calculată cu două zecimale, 
fără rotunjire a notelor acordate de cei 2 evaluatori de specialitate la proba orala si proba scrisa. 

(3) Interviu care  va viza autoprezentarea candidatului pornind de la CV Europass personal şi stabilirea 
motivaţiei acestuia de a participa la proiect, de a se implica în activităţi de diseminare, de a utiliza 
rezultatele proiectului pornind de la scrisoare  de intenţie elaborată de acesta. 

mailto:ionmincuproiecte@yahoo.com
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Interviul va fi realizat de către comisia de selectie, iar criteriile de evaluare vor fi: Motivaţie şi interes (5 
puncte); Aptitudini de comunicare ( 3 puncte); Prezenţa personală (2 puncte). Rezultatul interviului 
pentru fiecare candidat se va consemna în fişa de evaluare  Anexa 4. 

Punctajul final la interviu se obţine prin însumarea punctelor de la cele trei criterii de evaluare, pentru 
fiecare candidat în parte şi reprezintă nota finală de la interviu.La acesta se poate adauga o bonificatie  
de pana la 2 puncte . 

MEDIA GENERALA DE CONCURS (punctajul pt.departajare) se determina prin formula: 2 x 
media anilor +2 x nota la engleza+ nota la interviu. Se poate adauga o bonificatie de 2  puncte 
pentru elevi din medii defavorizate sau nevoi speciale. 

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 sau nevoi special vor 
avea prioritate. 

Locul castigat prin concurs este garantat atat timp cat candidatuul nu depune o cerere de renuntare la 
locul obtinut . 

Confirmarea rezultatelor selectei este tacita. 

Calendarul procesului de selecţie a participanţilor la mobilităţile Erasmus+ desfăşurate în cadrul 

proiectului „Erasmus+ Oportunitati si Provocari!” 

2019-1-RO01-KA116-061749 

ETAPA TERMEN  Responsabil 

Informarea cadrelor didactice şi a elevilor despre punerea în 
aplicare a procedurii de selecţie respectând procedurile de 
informare (Avizier, Consiliul Profesoral, Comisiile 
Metodice, site-ul scolilor membre ale consosrtiului si al 
proiectului);popularizarea anuntului de selectie- postarea 
apelului de selecție și a procedurii de selecție pe site-ul 
proiectului pagina web: http://proiecte-erasmus-ionmincu.ro/ 

pagina de facebook :https://www.facebook.com/ART-TM-

100348981352131/?modal=admin_todo_tour 

 

 

09.09-18.09.2019 Echipa de 

gestiune a 

proiectului  

Stabilirea prin decizie la nivelul fiecarei unităţii de 

invatamant a  membrilor Comisiei de selecţie si a Comisiei 

de contestatii  cu evitarea conflictului de interese ;  

Pana la 18.09.2019 Director unitati 

de invatamant 

http://proiecte-erasmus-ionmincu.ro/
https://www.facebook.com/ART-TM-100348981352131/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ART-TM-100348981352131/?modal=admin_todo_tour
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membre ale 

consortiului 

Depunerea dosarelor de candidature la secretariatul 

unitatilor scolare : elevi -cerere, copie CI, scrisoare de 

motivatie,CV Europass, pasaport lingvistic Europass, 

adeverinta medicala in original, recomandarea 

profesorului diriginte, acor parinte/tutore legal, accord 

utilizare date cu caracter personal   

  

19.09-20.09.2019 Candidati 

Verificarea dosarelor de candidatura Afisare candidati 

eligibili  

23.09.2019 Comisia de 

selecție 

Testare lb.engleza -Proba scrisă  24.09.2019 Comisia de 

selecție 

Testare lb.engleza -Proba orala  25.09.2019 Comisia de 

selecție 

Proba de interviu 26.09-27.09.2019 Comisia de 

selecție 

Afişarea candidaţilor admişi în urma procesului de selecţie, 

care dobândesc statutul de participant la proiectul de 

mobilitate ERASMUS + 

30.09.2019 Comisia de 

selecție 

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor pentru proba 

scrisă la limba engleza 

01.10.2019 Comisia de 

contestatii 
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Publicarea pe site-ul unităţii scolare si al proiectului a 

rezultatelor finale , lista cu elevii selectaţi pentru 

mobilitatea , lista rezervelor si lista cu elevii respinsi  

01.10.2019 Comisia de 

selecție 

Elaborarea procesului verbal privind selecția, validarea 

rezultatelor care va conține toate datele referitoare la 

selecție și-l va preda împreună cu documentele 

candidaților și documentele selecției coordonatorului de 

proiect. 

02.10.2019 Comisia de 

selecție 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI  

“Erasmus+Oportunități si Provocari ” 

ID: 2019-1-RO01-KA116-061749 

 

Intre 02.09.2019-01.09.2020 se desfasoara proiectul de mobilitate “Erasmus+Oportunități si 
Provocari ” avand ID 2019-1-RO01-KA116-061749 finantat de catre  Comisia Europeana prin programul 
Erasmus+ 2014-2020, Actiunea Cheie 1 VET. Cel de-al doilea proiect implementat in cadrul Cartei 
Erasmus+VET cu nr. 2016-1-RO01-KA109-025173, acordata consortiului national VET"4EU.MOB"  
coordonat de catre Liceul de Arte Plastice Timisoara  care are ca membrii  Colegiul Tehnic „ Emanuil 
Ungureanu” Timișoara, Liceul Banatean Otelu Rosu,Liceul Tehnologic de Vest si Colegiul Tehnic 
Decebal,Drobeta Turnu Severin se incadreaza in contextul Programului Erasmus+ privind politica de 
cooperare in VET, pentru competențe si ocuparea fortei de muncă. 
Acesta urmareste sa contribuie la indeplinirea a doua dintre OBIECTIVELE COMUNE privind 
internationalizarea prevazute in Strategiile europene ale acestor unitati de invatamant si anume: 
 

O2. Dezvoltarea mobilitatilor internationale pentru elevi si personalul din VET si recunoasterea 

rezultatelor dobandite in strainatate.  

O3. Dezvoltarea relatiilor externe, a parteneriatelor cu școli,companii si centre de educație  profesionale 

din spaţiul UE, care să ofere oportunitatea unei formări profesionale la standardele cerute de piaţă 

europeană a muncii. 
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Obiectivul general al proiectului vizeaza creșterea calitatii formării profesionale în specializari din 

domeniile vocationale- arhitectura si tehnice- mecanica, constructii si lucrari publice, teleccomunicatii, 

protectia mediului ,electromecanica  prin stagii de practică în context european în vederea creșterii 

șanselor de angajare la finalizarea studiilor, prin cooperare internațională si mobilitate în scop 

educațional. 

Obiectivele specifice urmaresc: 

1: extinderea/aprofundarea rezultatelor invatarii corespunzatoare cerintelor calificarii,obtinerea de 

aptitudini valoroase de viata si experienta internationala pentru un CV stand -out si cresterea sanselor 

elevilor de a obtine un loc de munca pe o piata competitiva si internationala 

2. imbunatatirea competentelor personalului din VET in vederea implementarii metodelor moderne de 

predare a disciplinelor profesionale si unei mai bune pregatiri a elevilor pentru desfasurarea 

activitatilor specific pietei muncii 

Durata mobilitatilor este de 3 saptamani si  este justificata de obiectivele vizate si nevoile 
identificate la nivelul elevilor: de a face practica prevazuta de curriculum pe piata muncii din 
strainatate, de a stabili contacte cu angajatori din afara pietei interne, de a se familiariza si descoperi 
un mediu economic international, de a fi pregatiti pentru a raspunde in mod flexibil la structurile 
schimbătoare și la piețele internaționale ale muncii.  

Participanții la proiect sunt 144 de elevi ai unitatilor scolare membre ale consortiului si 11 cadre 

didactice care predau cultura de specialitate. 

Partenerii de primire sunt  companii care activează în domeniile vizate de proiect din Granada, 

Spania, Lisabona, Portugalia si Wroclaw, Polonia . 

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt: 144 elevi formati profesional si personal in context 

european, experiente de mobilitate, 144 LA-ECVET, 1ghid de buna practica, procese de evaluare, 

validare si recunoastere, practici de formare profesionala, 1proiect la apelul 2020. 

 Preconizăm pe termen lung o creștere a gradului de inserție pe piața muncii a participanților , o 

creștere a prestigiului unitatilor de invatamant membre ale consosrtiului în comunitatea locală și la 

nivel national si international.  

Prezentarea proiectului se face pe pagina web: www. proiecte-erasmus-ionmincu.ro si pe pagina de 

facebook https://www.facebook.com/ART-TM-100348981352131/?modal=admin_todo_tour 

 

 

 

 

 

http://proiecte-erasmus-ionmincu.ro/
https://www.facebook.com/ART-TM-100348981352131/?modal=admin_todo_tour
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Informatii referitoare la formulare de inscriere si selectie  la:  

• Marinela Kis , Liceul de Arte Plastice Timisoara,ionmincuproiecte@yahoo.com 

• Daniela Chelbea, Liceul Banatean Otelu Rosu , danachelbea@yahoo.com 

• Ana Ghitoiu, Colegiul Tehnic Decebal , , ghitoiuana@yahoo.com  

• Codruta Capatana, Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, capacodru@yahoo.com 

• Geta Horelu,Liceul Tehnologic de Vest Timisoara, getah18@gmail.com 

•  pagina web a beneficiarului , www. http://www.arteplasticetm.ro/ 

•  avizierul proiectului din fiecare unitate scolara 

 

Responsabil proiect  

PROF. KIS MARINELA LENUTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:danachelbea@yahoo.com
http://www.arteplasticetm.ro/
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Tematica şi bibliografia  pentru concursul de selecţie a participantilor la 

proiectul „Erasmus+ Oportunităţi si provocări ”  

ID proiect  2019-1-RO01-KA116-061749 

 

 

PROBA DE EVALUARE ORALA SI SCRISA LA LIMBA ENGLEZA 

 

1. TEMATICA 

A.Formal letters 

 

-letters of complaint 

-letters of application 

-letters of apology 

-transactional letters 

 

B.Conditional clauses 

-typeI 

-type II 

-type III 

-mixed conditional clauses 

 

3.Modal verbs/Modality 

-can, could 

-may, might 

-must, to have 

-should 

-will, would 

4.Reported Speech 

 

5.The Subjunctive Mood 

-wish 

-if only 

-as if/though 

-it is high time 

-I would rather/sooner 

 

                                                            6.Countable-Uncountable Nouns 

 

B I B L I O G R A F I E 

 

1. First Certificate Language Practice with key, editura Macmillan, anul 2003, Michael Vince 

2.  Advenced English C.A.E, editura Longman, anul 2006, Sue O’Connel 
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3. Click On, editura Express Publishing anul 2005, Virginia Evans, si Neil O’Sullivan 

 

 

 

 

EVALUARE- INTERVIU  DE SELECŢIE 

„  

 

1. Motivaţie şi Interes  (5 puncte) 

Motivatie intrinseca/extrinseca pentru a participa la proiect rezultata din:  

Scrisoarea de motivatie –originalitate, acuratete, calitatea argumentarii ideilor  

Plan de diseminare in care candidatul va specifica in ce fel va impartasi experientele, informatiile dobandite dupa 

participarea la  mobilitate in cadrul unitatii de invatamant unde invata  

2. Aptitudini de comunicare (3 puncte) 

Claritate, coerenta, fluenta, vocabular, concizie, capacitate de relationare, analiza, autocontrol  

3. Prezenţa personala (2 puncte) 

Autoprezentarea candidatului pornind de la CV Europass personal. 

 

 

 

COORDONATOR DE PROIECT, 

PROF. KIS MARINELA LENUTA 


