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ANUNŢ 
Privind selecţia participanţilor la proiectul   

„European Steps in Professional Training” 

 Proiect nr.  2019-1-RO01-KA102-061679 

 
Liceul Tehnologic „Edmond Nicolau” Brăila, beneficiar al proiectului „European Steps 

in Professional Training” nr. 2019-1-RO01-KA102-061679, din cadrul Programului 

ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 - Formare profesională VET organizează  

CONCURS  PENTRU SELECŢIA PARTICIPANŢILOR-ELEVI  

Grupul ţintă al proiectului este: 

- 7 elevi de clasa a X-a şcoală profesională, calificarea „Confecţioner produse textile” 

- 7 elevi de clasa a X-a şcoală profesională, calificarea „Brutar – patiser – preparator 

produse făinoase” 

Elevii selectaţi vor efectua stagii de pregătire practică pe o perioadă de 14 zile în Barcelos, 

Portugalia. 

Criterii de eligibilitate 

Orice elev care dorește să participe la selecţie trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 

- este înmatriculat la Liceul Tehnologic „Edmond Nicolau” Brăila în învățământul profesional, 

nivel de calificare 3 cu domeniul de pregătire profesională: Industrie alimentară, calificarea 

profesională „Brutar-patiser-preparator produse făinoase”, clasa a X-a sau cu domeniul de 

pregătire profesională: Industrie textilă, calificarea profesională „Confecționer produse textile”, 

clasa a X-a;  

- are un dosar de candidatură complet și corect întocmit; 

- respectă termenul de înscriere și depunere a dosarelor la secretariatul școlii conform 

calendarului de selecție. 
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Criterii de selecţie: 

- Capacitatea de comunicare în limba engleză, verificată prin test scris la limba engleză 

- Competența profesională verificată prin probă practică 

- Motivația participării la mobilitate verificată prin prezentarea scrisorii de intenție în cadrul unui 

interviu 

 

Dosarul de candidatură va cuprinde:  

1. Cerere de înscriere concurs de selecție pentru mobilități  

2. Copie după cartea de identitate  

3. Curriculum Vitae în format Europass   

4. Scrisoare de intenție   

5. Adeverinţă de la secretariatul unității școlare, prin care se atestă poziţia de elev înmatriculat 

(domeniul de pregătire și calificarea profesională), anul de studii, media generală, numărul total 

de absențe nemotivate din anul școlar încheiat 

6. Acord părinți    

7. Recomandare diriginte   

8. Declaraţie de consimţământ de prelucrare a datelor cu caracter personal  

9. Declarație privind acceptul pentru postarea imaginii proprii 

10. Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului 

11. Adeverința de la medicul de familie din care să reiasă că este apt pentru activitățile 

proiectului 

Înscrierea elevilor se realizează prin depunerea dosarului de candidatură la secretariatul şcolii.  

 

Etapele selecției 

Data Activitatea Observații 

2.09.2019 – 9.09.2019 

Afişarea Anunțului de 

lansare a proiectului 

Erasmus+   

Mijloace de informare: 

- Avizierul Liceului Tehnologic 

„Edmond Nicolau”  

- Site-ul liceului 

11.09.2019 Lansarea proiectului  
La lansare participă elevi, părinți, 

profesori si reprezentanți ISJ Brăila.  

12.09.2019 
Afişarea anunțului de 

selecție 

Mijloace de informare: 

- Avizierul Liceului Tehnologic 

„Edmond Nicolau” 

- Site-ul liceului 

16.09.2019 – 9.09.2019 Depunere dosare candidaţi 

Dosarele se depun la secretariatul unității 

școlare, zilnic 12:00-16:00; se primește 

număr de înregistrare 
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Data Activitatea Observații 

20.09.2019  
Analiza dosarelor, 

completarea documentelor 
Afișare lista cu candidații înscriși 

23-24.09.2019  
Selecţia grupului ţintă şi a 

rezervelor 

Desfășurarea probelor de  concurs, 

evaluare, calculare medie selecție, 

ierarhizare elevi, întocmire procese 

verbale cu rezultate și  listă participanți. 

25.09.2019 

Afișarea rezultatelor până 

la orele 10:00  

Depunerea contestațiilor 

până la orele 14:00  

Mijloace de informare :  

- avizier proiect;  

- pagina web a proiectului;  

- pagina web a organizației de trimitere, 

Liceul Tehnologic „Edmond Nicolau”  

 

26.09.2019 

Rezolvarea contestațiilor. 

Afișare rezultate finale 

până la orele 14:00  

Afișarea rezultatelor finale la avizier și pe 

pagina web a beneficiarului 

27.09.2019  
Preluare procese verbale de 

selecţie si documente 

Procesele verbale ale selecției împreună 

cu baza de date a grupului țintă selectat se 

transmit către echipa de gestiune a 

proiectului, în format scris și în format 

electronic.  

 

 


