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ANUNŢ DE SELECȚIE 

Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de 42 elevi din 

clasele a X-a liceu și școală profesională, din cadrul Proiectului de mobilitate Erasmus+ 

”LEARNING TO BE” cu nr. 2017-1-RO01-KA116-036952  după cum urmează: 

Pentru stagiul de formare din Spania din perioada 22 ianuarie – 9 februarie 2018: 

- 5 participanți calificarea Tehnician designer vestimentar 

- 7 participanți calificarea Tehnician în achiziții și contractări 

- 14 participanți calificarea Coafor stilist 

Pentru stagiul de formare din Marea Britanie din perioada 23 aprilie – 11 mai 2018: 

- 16 participanți calificarea Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 

 

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană prin Agenția Naționala pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.  

Beneficiarul acestui proiect este Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad. Toate 

cheltuielile de pregătire, administrare, transport, subzistenţă sunt acoperite din bugetul 

proiectului în valoare de 118.080 euro.  

 

OBIECTIVELE PROPUSE prin Strategia de internaționalizare a Liceului Tehnologic „Francisc 

Neuman”: 

O1 Transformarea școlii într-o reală organizație care învață, implementarea politicilor 

educaționale referitoare la integrarea TIC și incluziune. 

O2  Îmbunătățirea calității predării și învățării și pregătirea elevilor pentru piața muncii într-o 

lume globalizată. 

 

 PROCESUL DE SELECŢIE se va derula conform graficului:  

➢ 26.10.2017 - depunerea dosarelor de candidatură cu documentele precizate şi opis la 

secretariatul școlii;  

➢ 27.10.2017 – afişarea  elevilor  înscriși la selecție, informaţii despre  probele de selecție, 

bibliografia, metodologia de desfășurare, durata, sălile, programarea elevilor, etc.  

➢ 30.10.2017 - 31.10.2017 - derularea probelor de selecţie a candidaţilor (interviu, proba practică 

de specialitate,TIC);  

➢ 01.11.2017, ora 9,00 – afișarea rezultatelor,  

➢ 01.11.2017, ora 9,00  - 14,00 - depunerea contestațiilor la Secretariat 

➢ 02.11.2017 Soluționarea contestațiilor și afișarea  rezultatelor finale (după contestații)  

 

Evaluarea candidaților se va face conform grilei de evaluare din Anexa 1 și a Ghidului de 

interviu Anexa 2. 
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Se va întocmi câte o listă de participanți în ordine descrescătoare a 

punctajelor obținute, pentru fiecare țară; 8 elevi pe lista de rezervă, 

câte 2/domeniu de pregătire/ţară de destinaţie, în ordinea 

descrescătoare a punctajului obținut. 

Eventualele contestații privind rezultatele procesului de selecție a candidaților, vor fi analizate de 

o echipă numită de responsabilul proiectului, care va fi formată din alte persoane decât cele care 

au participat la evaluarea inițială. Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă.  

 

În cazul în care unul din candidații admiși, din motive obiective nu poate participa la mobilitate în 

nici unul din fluxuri, în locul lui va trece persoana din lista de rezervă în ordinea punctajului. 

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ va cuprinde: 

• OPIS 

• Copie xerox după cartea de identitate  

• Cerere înscriere (Anexa 3) 

• CV european 

• Scrisoare de intenție în care să se argumenteze dorința de participare și să justifice impactul 

pe care îl va avea participarea în acest proiect 

• Recomandare profesor diriginte (Anexa 4 ) 

• Adeverință media la purtare în anul școlar 2016-2017 (Anexa 5) 

• Declarația de angajament al părintelui/tutorelui legal cu privire la participarea la stagiu de 

formare în UK / Spania pe durata a 3 săptămâni (Anexa 6) 

• Declarația de angajament a elevului privind continuarea studiilor în ciclul superior al 

liceului la Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad (Anexa 7) 

• Adeverinţă medicală de la medicul de familie semnată şi ştampilată de acesta, care să ateste 

ca este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare.   

Menţionăm că toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii. 

Nerespectarea a cel puţin uneia dintre aceste menţiuni atrage declararea neligibilităţii unei 

candidaturi şi imposibilitatea de a mai participa la procesul de selecţie.  

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE:  

➢ sa fie elevi înscriși în clasa a X-a în anul școlar 2017-2018 la Liceul Tehnologic Francisc 

Neuman, Arad  

➢ să dovedească un nivel corespunzător de competențe profesionale 
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PROBELE DE SELECŢIE:  

➢ probă practică de evaluare a competenţelor profesionale 

de specialitate și informatice  

➢ interviul va viza autoprezentarea candidatului pornind de la CV-ul european personal şi 

stabilirea motivaţiei acestuia de a participa la proiect, de a se implica în activităţile de 

diseminare, de a utiliza rezultatele proiectului pornind de la scrisoarea de intenţie elaborată 

de acesta   

 

BIBLIOGRAFIE (caiete notițe clasa a IX-a) : 

Calificare: Tehnician designer vestimentar 

- Modul I Limbaj tehnic grafic 

- Modul II Materii prime în industria textilă și pielărie 

- Modul III Sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului în industria textilă și pielărie 

Calificare: Tehnician in achiziții și contractări 

- Modul I Bazele contabilității 

- Modul II Economia întreprinderii 

- Modul III Calitatea produselor și serviciilor 

Calificare: Coafor stilist; Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 

- Modul I Organizarea locului de muncă 

- Modul II Consilierea clientului 

- Modul III Îngrijirea părului 

- Modul IV Bărbieritul și îngrijirile faciale 

- Modul V Tunsori bărbătești 

 

 

Arad,                                                                                             Informaţii suplimentare,  

     16.11.2017                                                                                         Responsabil proiect  

                                                                                          Prof.dr. Avacovici Adina 
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ANEXA 1 

GRILA DE EVALUARE 

CRITERIU PUNCTAJ 
DOSARUL DE CANDIDATURĂ ADMIS/RESPINS 

INTERVIU 30 p 

PROBA PRACTICĂ DE SPECIALITATE  

(vezi bibliografie) 

30 p 

CUNOȘTINȚE DE OPERARE PC 30 p 

- Crearea pe Desktop a unui folder 5 p 

- Tehnoredactarea în Microsoft Word, folosire internet 20 p 

- Salvare fișiere și transmiterea acestora către o adresă de 

email 

5 p 

OFICIU                                                                              10 p 

TOTAL                                                                              100 p 

 

ANEXA 2 

GHID STRUCTURAT PENTRU INTERVIEVAREA PARTICIPANȚILOR LA SELECȚIE  

NR. 

CRT. 
ÎNTREBARE PUNCTAJ 

1. Prezentare generală a candidatului- activități, realizări școlare și 

extrașcolare, interese profesionale 

5 puncte 

2. De ce vreți să participați la proiectul ERASMUS+ 2017-1-RO01-

KA116-036592 LEARNING TO BE  

5 puncte 

3. Care vă sunt așteptările cu privire la mobilitatea în Spania și Marea 

Britanie   

5 puncte 

4. Cum vă veți pregăti pentru participarea la mobilitate  5 puncte 

5. Ce veți face la întoarcerea din mobilitate  5 puncte 

6. Ce efect va avea mobilitatea asupra dezvoltării personale și 

profesionale  

5 puncte 

TOTAL 30 puncte 
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ANEXA 3 

Către Comisia de selecţie a proiectului  

Nr. 2017-1-RO01-KA116-036952 cu titlul „ Learning to be” 

 

CERERE ÎNSCRIERE 

           Subsemnatul (a) _____________________________________________ 

elev(ă) în clasa a  _______ calificarea _______________________________ 

la Liceul Tehnologic “ Francisc Neuman” Arad vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de selecţie a 

beneficiarilor în cadrul proiectului Erasmus+, numărul 2017-1-RO01-KA116-036952 cu titlul „ Learning to 

be”. 

          Declar că deţin toate informaţiile legate de acest proiect, cunosc şi voi respecta atât drepturile cât şi 

obligaţiile pe care le am. 

          De asemenea, declar că informaţiile de mai jos, precum şi cele din dosarul de candidatură sunt reale. 

           

Adresa: 

Nr. telefon mobil:                                Nr. telefon mobil părinte: 

Email: 

 

ANEXA 4 

RECOMANDARE 

Subsemnatul(a) ___________________________________,   diriginte(a) clasa_______ 

de la Liceul Tehnologic „Francisc Neuman”, Arad, recomand următoarele punctaje pentru 

elevul(a)_____________________________  candidat la selecţia participării în cadrul  proiectului Erasmus+ 

numărul 2017-1-RO01-KA116-036952 cu titlul „ Learning to be” 

  Minim                         Maxim                                                                                                                                                                         

Comportament (purtare, absenteism) 1 2 3 4 5 

Comunicare (capacitate de socializare, relaţionare) 1 2 3 4 5 

Motivaţia de a participa la activităţile clasei 1 2 3 4 5 

Spirit de echipă (capacitate de lucru în echipă) 1 2 3 4 5 

Capacitate de adaptare 1 2 3 4 5 

Rezultate obţinute la învăţătură 1 2 3 4 5 

Integritate 1 2 3 4 5 

Potenţial pentru dezvoltare profesională 1 2 3 4 5 

    TOTAL PUNCTE 

 

Nota la purtare în anul scolar 2016-2017 a fost :  

mailto:textilneuman@yahoo.com
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Elevul(a) a avut media scăzută la purtare din următorul motiv (bifaţi) : 

absenteism                     probleme medicale                      

indisciplină 

    

                        Arad,                                                      Semnătura diriginte,                                                       

 

ANEXA 5 

ADEVERINȚĂ 

Prin prezenta se adeverește  că elevul / eleva ____________________________ 

din  clasa ________, calificarea _________________________________________ 

a  obținut în anul școlar 2016-2017 media la purtare _______________________ .   

Eliberăm prezenta pentru a-i servi la înscrierea la concursul de selecție în cadrul proiectului Erasmus 

+, cu titlul „Learning to be”, număr proiect 2017-1-RO01-KA116-036952. 

 

 

Director,                                                                                      Secretar,  

   prof. Stoica Doina                                                                         Barbură Viorica 

 

 

 

ANEXA 6 
 

DECLARAȚIE  

 Subsemnatul/ Subsemnata_________________________________________  

CNP ___________________________________, CI______________, eliberată de 

__________________________________________, la data de _____________________ adresa de 

domiciliu ___________________________________________________________ 

telefon _______________________, adresă e-mail__________________________________ 

în calitate de părinte / tutore al elevului/ elevei ___________________________________,  

din clasa  ______________CNP ______________________________, CI ________________, eliberată de 

__________________, la data de  _______________,adresa de 

domiciliu________________________________________________________________  

telefon _____________________, e-mail ________________________________  

declar următoarele:  

- sunt de acord cu participarea fiului meu /fiicei mele __________________________________la 

concursul de selecție pentru proiectul Erasmus +, cu titlul „Learning to be”, număr proiect 2017-1-RO01-

KA116-036952. 

- îmi asum răspunderea cu privire la îndeplinirea, de către fiul meu / fiica mea, 

________________________________a tuturor obligațiilor ce revin beneficiarilor conform contractului 

mailto:textilneuman@yahoo.com
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încheiat, în cazul în care va fi selectat pentru participarea la stagiul de 

pregătire practică din Marea Britanie/Spania. 

În cazul nerespectării tuturor acestor obligații, asumate prin semnarea 

acestui angajament, mă angajez să returnez întreaga sumă ce se va cheltui 

pentru fiul meu /fiica mea __________________________________în calitate de beneficiar, în proiectul 

Erasmus +, cu titlul „Learning to be”, număr proiect 2017-1-RO01-KA116-036952. 

   

   Data                                                                                                       Semnătură  părinte 

 

 

 

ANEXA 7 
 

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT A ELEVULUI 

 
 Subsemnatul/ Subsemnata_________________________________________  

CNP ___________________________________, CI______________, eliberată de 

__________________________________________, la data de _____________________ adresa de 

domiciliu ___________________________________________________________ 

telefon _______________________, adresă e-mail__________________________________ 

declar următoarele:  

- mă angajez să continui studiile în ciclul superior al liceului la Liceul Tehnologic ”Francisc Neuman”  

În cazul nerespectării acestei obligații, asumate prin semnarea acestui angajament, mă angajez să returnez 

întreaga sumă ce se va cheltui pentru mine în calitate de beneficiar în proiectul Erasmus +, cu titlul „Learning 

to be”, număr proiect 2017-1-RO01-KA116-036952. 

. 

   

   Data                                                                                                       Semnătură elev 
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