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ANUNȚ 
 

ÎN ATENTIA ELEVILOR DIN LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA 
 

CONCURS DE SELECȚIE 
 
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, CRAIOVA, în calitate de beneficiar proiectului din cadrul 

programului ERASMUS+, Acțiunea- cheie1-VET cu titlul: „PRACTICĂM PENTRU VIITORUL 
NOSTRU”, [2015 - 1- RO01-KA102-014373] , organizează SELECȚIA GRUPULUI -ȚINTĂ, 
format din 29 de elevi după cum urmează: 

Fluxul 3: 
- 7 elevi cu calificarea  mecanic auto 
- 5 elevi cu calificarea tehnician electrician electronist auto 
- 3 elevi cu calificarea electrician exploatare joasă tensiune 
Fluxul 4: 
- 7 elevi cu calificarea  mecanic auto 
- 7 elevi cu  cu calificarea tehnician electrician electronist auto 

  aceștia fiind elevi în clasele a Xa, a XIa, liceu și școală profesională, având vârsta între 16- 18 
ani.  

Elevii selectați vor efectua ACTIVITĂȚI DE MOBILITATE, STAGII DE EDUCAȚIE ȘI 
FORMARE PROFESIONALĂ ÎN STRĂINĂTATE, la următoarele instituții: AUTO CLINIC 
GARAGE LTD și P. KOUSIOS ELECTRICAL Ltd - Paphos, Cipru, în următoarele perioade: 
noiembrie 2016 fluxul 3 si aprilie 2017 fluxul 4.  

Transportul şi cheltuielile de subzistenţă vor fi suportate din bugetul proiectului finanţat de 
Comisia Europeană prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei 
şi Formării Profesionale  (A.N.P.C.D.E.F.P). 

Scopul proiectului: creșterea calității actului educațional din unitatea școlară, prin îmbunătățirea 
competențelor cheie, generale și specializate ale elevilor, în vederea facilitării inserției profesionale pe 

LICEUL  TEHNOLOGIC  AUTO 
Bulevardul Decebal 105, 200440, Craiova 
Telefon  0251 / 436733; 0351 / 170323; 0351 / 170343 
Fax  0251 / 436733;  0372 / 875567 
E-mail	demetrescucv2004@yahoo.com	Web	ltehautocraiova.licee.edu.ro	

_____________________________________________________________________________	
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piața muncii, în context european, prin mobilități transnaționale. 
 
Obiective generale: 
1. Susținerea participanților în acțiunile de formare profesională pentru dezvoltarea abilităților și  

competențelor specializate  
2. Îmbunătățirea  calității educației în toate etapele de formare profesională 
3. Facilitarea trecerii de la educația formală la sectoarele de pe piața muncii 
4. Facilitarea inserției profesionale a tinerilor pe piața muncii 
5. Creșterea spiritului antreprenorial  . 
Obiective specifice: 
1. Dezvoltarea priceperilor și deprinderilor practice din programele  disciplinelor pentru fiecare 

calificare profesională: 
a. pentru Mecanic auto: Automobile, Intretinerea, diagnosticarea si repararea automobilului; 
b. pentru Tehnician electrician electronist auto: Sisteme mecanice, pneumatice şi hidraulice ale 

automobilului, Sisteme electrice şi electronice ale automobilului, Mentenanţa automobilului, 
Organizarea intervenţiilor asupra automobilului; 

c.pentru Electrician exploatare instalații joasă tensiune: Exploatarea instalaţiilor şi 
echipamentelor electrice de joasă tensiune;Remedierea  defectelor instalaţiilor şi echipamentelor 
electrice de joasă tensiune. 

2. Dezvoltarea spiritului de muncă în echipă 
3. Dezvoltarea competențelor lingvistice 
4. Creșterea încrederii în propria persoană datorită schimbului intercultural. 
Mobilitățile vor consta în pregătire practică și teoretică în Cipru, certificate prin Mobility 

Europass, astfel: 
-fluxul 3 - 15 elevi: 7elevi cu calificarea  mecanic auto + 5elevi cu calificarea tehnician 

electrician electronist auto, - AUTO CLINIC GARAGE LTD în   Paphos, Cipru + 3 elevi cu calificarea 
electrician exploatare joasă tensiune - P. Kousios Electrical Ltd cu sediul in Nicosia, dar cu 
reprezentanță in Paphos, Cipru-noiembrie 2016 

-fluxul 4 - 14 elevi: 7 cu calificarea  mecanic auto + 7 cu calificarea tehnician electrician 
electronist auto- AUTO CLINIC GARAGE LTD, Paphos-aprilie2017. 

Organizațiile intermediare sunt: OPEI și Rivensco – Cipru. 
Timpul de derulare a fiecărei mobilității va fi de 2 săptămâni = 60 ore de instruire practică 

conform competențelor profesionale ce se vor dobândi din modulele alese. 
 
 
A. SELECŢIA STAGIARILOR VET:   
Concursul de selecție va fi organizat în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare 

[2015 - 1- RO01-KA102-014373] Partea I Condiții speciale, partea II Condiții generale, anexele 
aferente contractului - Anexa I,II,III, IV, V, VI și a următoarelor acte normative: 
 

1. Regulamentul UE nr.1288/2013 al Parlamentului și Consiliului European, privind derularea 
programului Erasmus + în perioada 2014-2020,  

2.Regulamentul financiar aplicabil bugetului UE nr. 66/2012;  
3.Ghidul programului Erasmus+ 2015   

 
CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:  
• Participantul trebuie să fie elev în clasa a X sau aXI-a , liceu tehnologic, școală profesională cu 
specializările mecanic auto; tehnician electrician electronist auto; electrician exploatare joasă 
tensiune; 
• Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani neîmpliniţi până în ultima zi de plasament; 
• Candidatul nu a/beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE, pentru efectuarea 
stagiului de practică;  
• Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit 
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CALENDARUL CONCURSULUI DE SELECȚIE 
 

DATA ACTIVITATEA 
26 - 30.05.2016 Depunerea portofoliilor 

31.05.2016 Preselecția - Evaluarea portofoliilor 
1-2.06.2016 Desfășurare concurs 
3.06.2016 Afișarea rezultatelor 
6.06.2016 Primirea contestațiilor 
7.06.2016 Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 

 
CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ : 
 
Dosarul depus de către fiecare candidat va cuprinde următoarele documente: 

a) cerere de înscriere (formular tip-ANEXA1)adresată directorului unității școlare, 
b) Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a 

participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în 
grupul ţintă al proiectului;  

c) CV model Europass/ european semnat de candidat 
d) copie CI,  
e) document ce dovedeşte nivelul de studii/adeverinţă din care sa reiese profilul de 

studiu; 
f)    recomandarea profesorului care predă modulele ce cuprind competențele vizate a fi 

dezvoltate prin mobilitatea cursanților(formular tip-ANEXA4) 
g) recomandarea profesorului diriginte sau a consilierului școlar (formular tip-ANEXA5) 
h) adeverință care să ateste media la purtare în anul școlar trecut,  
i)    adeverință medicală emisă de medicul de familie și validată de medicul școlar, care să 

ateste starea de sănătate a elevului.;  
j)    acordul părinților pentru participarea la selecție(formular tip-ANEXA2) 
k) angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului(formular tip-ANEXA3) 

 
NOTĂ: 

•    Înscrierea se va face în urma completării unei fişe de înscriere pusă la dispoziţie de Comisia 
de Selecţie; 
• Dosarele vor fi primite de coordonatorul de proiect şi membrii Comisiei de Selecţie; 

                acestea vor primi un număr de înregistrare, în ziua depunerii acestuia; 
• Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și introduse în ordinea prezentata mai 

sus, într-un dosar cu șină, și depuse la Laboratorul de Informatică.  
• Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului. 

  
CRITERIILE DE PRESELECȚIE sunt: 
         - Apartenența la profilul grupului țintă, 
         - Depunerea dosarului în termenul limită stabilit-acest criteriu se va puncta cu Admis sau 
Respins; 
         - Respectarea integrală a structurii dosarului; 
         - Media la purtare cel puțin 9, în anul şcolar anterior depunerii dosarelor 
         - Cunoașterea limbii engleze măcar la nivel A1 

Preselecția va fi realizată de managerul de proiect, prin analiza dosarelor.   
Selecția se realizează în condițiile respectării egalității de șanse(etnie, sex, religie, dizabilități, 

categorie socială și orice alt criteriu), ținând cont de principiile nediscriminării, echitabilității, 
transparenței și a evitării oricărui conflict de interese. 
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PROBELE ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE SELECȚIE: 
   IMPORTANT: 

Selecția participanților la mobilitate se va face prin concurs organizat de unitatea școlară de 
către echipa de selecție numită prin decizie internă. 

Evaluarea va consta din: 
I- aprecierea dosarului-  maxim 30 puncte 
II-concursul va consta din : 
- proba specialitate alcatuita dintr-un test scris de evaluare a cunoștințelor relevante pentru 

modulele vizate prin proiect  și o proba practică-maxim 30 puncte 
- proba limba engleza alcătuita dintr-o proba scrisa  și o probă orală-  maxim 30 puncte 
III- un interviu  maxim 10 puncte.  
 
Selecţia grupului țintă se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform 

grilei de evaluare stabilite. 
 
Elevii participanti la concursul de selectie care nu obtin un loc disponibil in grupul tinta vor fi 

considerati rezerve, in ordinea descrescatoare punctajului, în vederea completării grupului ţintă în cazul 
imposibilității participării elevilor selectaţi, la stagiul de practică. 

 
Concursul  se va desfășura la LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, CRAIOVA, în 

Laboratorul de Informatică, et.2, în perioada 1-2.06.2016 , după un program care va fi afișat pe 
data de 31.05.2016, la laborator. 

 
NB.  
Elemente de departajare în cazul punctajelor egale:  
• Rezultatele obţinute la concursuri de profil;  
• Media la modulele de specialitate. 

Contestaţii: 
Eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de selecţie vor fi depuse la data de 06.06.2016, 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. 
 
CERINȚE PENTRU PARTICIPANȚI ( în timpul și după finalizarea proiectului):  

a. respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică și culturală, 
care se va desfășura anterior perioadei de mobilitate; 

b. respectarea programului de lucru, în cadrul mobilității, precum și a solicitărilor echipei 
de gestiune a proiectului; 

c. elaborarea raportului individual la revenirea din mobilitate, conform formularului 
elaborat de A.N.P.C.D.E.F.P.; 

d. implicarea activă în activitățile de diseminare și valorizare prevăzute în proiect în 
conformitate cu planului de diseminare și valorizare a experienței dobândite în cadrul proiectului. 
 
BIBLIOGRAFIE:  
 

1. PROBA PRACTICĂ DE SPECIALITATE: 
 

Mecanic auto 

1. Cultura de specialitate domeniul mecanic - Manual pentru clasa a IX-a Școala de Arte și 
Meserii, Autor(i): Ion Ionescu, Editura: LVS Crepuscul,  2004, ISBN: 973-8265-28-2; 

2. Masurari tehnice - Manual pentru clasa a IX-a. Domeniul de pregatire generala: Mecanica, 
Electric, Electromecanica,  Autor: Lichiardopol Gabriela, Editura: CD PRESS, 2011; 
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3. Tehnologii generale mecanice - Manual clasa a IX-a,  Domeniul pregatirii de baza: Mecanica, 
Autor: Olguța Laura Spornic, Editura: CD PRESS, 2010, ISBN: 978-606-528-057-1. 

 
Tehnician electrician electronist auto 

1. Mareș Florin, Zaharciuc Viorica, Manual pentru cultura de specialitate, Domeniul electric, clasa 
a IX-a, Editura Economica Preuniversitaria, Bucuresti 2004; 
2. Cosma Dragos, Mareș Florin - Electrotehnică si Măsurari electrice, Manual pentru clasa a X-a, 
Editura CD Press, Bucuresti 2010; 
3. Gheorghe Fraţilă, Mariana Fraţilă, Sterian Samoilă – Automobile. Cunoaştere, întreţinere şi 
reparare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008  
 
Electrician exploatare joasă tensiune  

1. Ion M., Popescu F. ş.a. – Pregătire de bază în domeniul tehnic – Discipline tehnice, Editura 
Printex, Craiova, 2000 

2. Hilohi, Sabina; Arieş, Ioana; Ghinea, Doiniţa – Manual pentru cultura de specialitate pentru 
SAM- domeniul electromecanic, Editura Didactică şi pedagogică, R.A., Bucureşti, 2007  
Cap. 4- Utilizarea componentelor electrice şi electrotehnice 

3. Lichiardopol G., Balaş-Ionescu I., Irimia F, Ghiorghicean L., Pascariu G.– Manual pentru clasa 
a IX-a, Elemente de tehnologie generală, Editura Corint, Bucuresti, 2000 
Resurse materiale utilizate în domeniul electrotehnic 
 

2. PROBA DE LIMBA ENGLEZĂ:	 
- Programa de limba engleză Nr 3488/23.03.2006;  
- Georgeta Grigorescu, Irina Ghelmeci – Comunicare profesională în limba modernă, manual 
clasa a X-a, Editura CD. PRESS, 2011;  
- CERCL, 2011 „Common European Framework of Reference for Languages”: Learning, 
Teaching, Assessm. 

 
B. EVALUAREA CANDIDATURILOR	:		

Selecția elevilor se va efectua după verificarea întrunirii tuturor criteriilor de eligibilitate 
a candidaților. Candidații neeligibili nu vor putea participa la probele de selectie. 

1. Evaluarea dosarului de candidatură – 30 puncte  
• Relevanța abilităților/calităților/experienței personale/profesionale înscrise în Curriculum 
Vitae (format european) pentru activităţile prevăzute în proiect. CV-ul trebuie semnat de 
către candidat - 10 puncte;  
• Motivația participării la activitătile proiectului (rezultată din scrisoarea de motivație – 
originalitate, acuratețe, calitatea argumentării ideilor) -10 puncte;  
• Caracterizarea de către profesorul diriginte – cu menționarea calităților elevului de 
adaptabilitate, socializare, lucru în echipă, creativitate, toleranță, seriozitate, credibilitate, 
rezistență la stres şi situația la învătătură- 10 puncte.  
 

2. Probă de specialitate – 30 puncte  
Proba de specialitate va consta din: 

- un test scris de evaluare a cunoștințelor relevante pentru modulele vizate prin proiect – max 15 
puncte 
- proba practică de specialitate - maxim 15 puncte. 
 
3. Proba de limba engleza (competențe lingvistice) – 30 puncte   

- o proba scrisa – va consta dintr-un test de evaluare a cunostintelor - maxim 15 puncte 
 - o probă orală – va consta într-un interviu în care vor fi apreciate: fluența, acuratețea, 
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spontaneitatea, stăpănirea de sine - maxim 15 puncte. 
4. Interviul de autoprezentarea a candidatului -10 puncte  

Punctaj maxim 100 puncte.  
 

Pentru informații suplimentare despre proiect consultați site-ul ltehautocraiova.licee.edu.ro 
 și pagina de facebook LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, CRAIOVA 

Persoană de contact – prof. Cristina Anton, manager de proiect. 
Data afișării la sediul unității școlare: 9.05.2016. 

 
Manager de proiect, 

 
Prof. Cristina Anton
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      Nr. ________/__________                                                                                    ANEXA1 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE 
CONCURS DE SELECȚIE 

 
Domnule Director, 

 
Subsemnatul(a), (numele şi prenumele cu majuscule)………………………………………… 

………………, elev(ă) în clasa a……….liceu/școala profesională, 
specializarea…………………………………………………………………., la LICEUL 
TEHNOLOGIC AUTO, Craiova vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de selecţie din cadrul 
proiectului de mobilităţi VET cu titlul „PRACTICĂM PENTRU VIITORUL NOSTRU”, Nr. contract 
[2015 - 1- RO01-KA102-014373], finanţat de Uniunea Europeană din programul Erasmus+, KA1. 

Am luat la cunoştinţă criteriile, probele de concurs şi data concursului de selecţie. 
Declar că deţin toate informaţiile legate de acest proiect și cunosc atât drepturile cât și 

obligaţiile pe care le am. 
Declar că informaţiile de mai jos sunt reale. 

Date personale: 
CI.__________Nr.________________ 
CNP:___________________________ 
Domiciliu:_______________________ 
Telefon fix:______________________ 
Telefon mobil: ___________________ 
E-mail:__________________________ 
• Media la purtare în anul şcolar 2014-2015: __________________________________ 
• Absenţele nemotivate până la data înscrierii la concursul de selecţie: _____________ 
Menţionez că optez pentru mobilitatea în __________________________________________ 
Am luat la cunoştinţă de criteriile, probele de concurs şi datele concursului de selecţie. 
                                                                            
                                                                                                           Semnătura elevului: 
 
  Data: 

LICEUL  TEHNOLOGIC  AUTO 
Bulevardul Decebal 105, 200440, Craiova 
Telefon  0251 / 436733; 0351 / 170323; 0351 / 170343 
Fax  0251 / 436733;  0372 / 875567 
E-mail	demetrescucv2004@yahoo.com	Web	ltehautocraiova.licee.edu.ro	

_____________________________________________________________________________	
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ANEXA2 

ACORD PĂRINȚI 
 

Subsemnatul/Subsemnata,…………………………………………………………… 
CNP………………………..,posesorBI/CI………nr.…………….……………………………
…. eliberată de…………………………………………..……, la data de 
…………………………...…,cu adresa de domiciliu….……………………………………… 
localitatea………………………………judeţul……………………………………………… 
telefon…………………………………, adresă e-mail............................................................ 

Ȋn calitate de părinte / tutore al elevului/ elevei 
Numele si Prenume….…………………………………………………………………………., 
clasa………………... CNP…………………………………...,cu CI……………………….…, 
eliberată de …………………………………………..…………....,la data de ………………, 
adresadomiciliu….………………………………………………..localitatea…………………..
,judeţul…………………………telefon…………………………………, adresă e-
mail............................................................................................................................................... 

Declar următoarele: 
- sunt de acord cu participarea fiului meu /fiicei mele 
…………………………………………………………………………………………………la 
concursul de selecţie pentru proiectul Erasmus plus VET Mobility „PRACTICĂM PENTRU 
VIITORUL NOSTRU”, Nr. 2015 - 1- RO01-KA102-014373. 
- îmi asum răspunderea cu privire la îndeplinirea, de către fiul meu / fiica 
mea,.…………………………………………… a tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarilor 
prin proiect (participarea la toate activitățile de proiect, în cazul în care va fi selectat pentru 
participarea la stagiul de mobilitate VET din Cipru-Paphos, în calitate de beneficiar). 

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 de mobilitate Erasmus Plus VET Mobility 
„PRACTICĂM PENTRU VIITORUL NOSTRU”, Nr. 2015 - 1- RO01-KA102-014373. 
 
 
Data:                                                                                                                     Semnatura 
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ANEXA3 
 

 
ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE FAŢĂ DE ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 
 
 
 

Subsemnatul(a) ………………………...................…..…elev la LICEUL 
TEHNOLOGIC AUTO, Craiova, CNP…………………………………… domiciliat(ă) în 
……..........................str….……...................…. nr. … bl. ...... ap. …. tel. fix 
….................................tel. mobil …......................................................……….e-mail 
………............…………,posesor(oare) al(a) actului de identitate CI seria .............. 
nr.......................,eliberat de ............................... mă angajez ca, în cazul în care voi fi 
selectat(a) să particip în calitate de stagiar VET și beneficiar(a) în cadrul proiectului 
„PRACTICĂM PENTRU VIITORUL NOSTRU”,   Nr. 2015-1-RO01-KA102-014373, 
proiect finanţat de UE prin programul Erasmus +, să respect cerinţele programului, să particip 
la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa de 
management al proiectului. 

 
Declar pe propria răspundere că am fost informat(ă) despre obiectivele şi activităţile 

proiectului, și despre procedura de selecţie . 
 
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 TEHNOLOGIC AUTO, 
beneficiar al proiectului, la plata cheltuielilor aferente formării mele. 
 

Data: 

                                                                                                                                              Semnătura: 

 

 

 

 


