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CRITERII DE SELECŢIE ALE CANDIDAŢILOR: 
 

1. Să fie elev la  Colegiul Tehnic „ Gheorghe Bals” Adjud, 15 ani 

impliniti,  la o clasa  în una din variantele: 

a) invatamant liceal tehnologic ,  în clasa a X- a ,domeniul  de 

pregatire de baza Mecanica (clasa a X-a A) 

b) invatamant liceal, în clasa a X-a, industrie alimentara (clasa a 

X-a D ) 

c) invatamant liceal, in clasa a X-a, turism ( clasa a X-a F) 

d) invatamant profesionala, in clasa a X-a, mecanic-auto ( clasa a 

XI-a G) 

2. Să dovedească un nivel corespunzător de competenţelor 

profesionale, de specialitate in domeniul de pregatire generala  – 

probă scrisa  corespunzătoare calificării profesionale, relevantă 

pentru proiect; 

3. Să dovedească un nivel corespunzător al competenţelor 

lingvistice – probă orală-interviu de verificare a cunoştinţelor de 

limba engleză; 

4. Calităţi morale şi de comportament – evaluarea recomandării 

eliberată de prof. diriginte; 

5. Performanţe şcolare obţinute, rezultate şcolare anuale; 

6. Starea de sănătate – adeverinţă medicală de la medicul de 

familie; 
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Conţinutul dosarului de candidatură: 
 

1. Cerere de înscriere  

2. CV – Europass,semnat  

3. Copie după CI/ BI; 

4.Scrisoare de motivatie/ intenţie care va cuprinde: date de 

identificare ale candidatului, modul în care mobilitatea de 

formare răspunde nevoii de dezvoltare profesională a 

candidatului, modul în care candidatul îşi propune să 

utilizeze, în şcoală şi în viitoarea carieră profesională, 

competenţele dobândite pe parcursul stagiului de formare)  

5. Recomandare data de dirigintele clasei; 

6. Adeverinta elev, profil, domeniu de pregatire, 

clasa,media la purtare cu menţiunea pentru deplasare în 

străinătate. 

7.Acord parinte/parinti  

8.Adeverinta medicala de la medicul de familie- apt pentru 

deplasare in strainatate 
Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentata mai 

sus, într-un dosar din PVC cu şină. Orice informatie eronata va duce la eliminarea automată a 
candidatului. Dosarele se depun la secretariatul scolii, cu nr. De inregistrare. 
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Calendarul concursului de selecţie: 

 

    04.11.2019- 
    08.11.2019 

Depunerea dosarelor de 
candidatură  

    09.11.2019-  
    11.11.2019        

Evaluarea dosarelor  
 candidatură 

    12.11.2019-     
    19.11.2019 

Ora 12.00- 18.00 

     Desfăşurarea 
     concursului de selecţie    

     21.11.2019  
Ora 9.00-10.00 Afişarea rezultatelor 

    22.11.2019  
Ora 8.00-10.00 Primirea contestaţiilor 

    22.11.2019   
Ora 12.00-16.00 

Rezolvarea    
contestaţiilor şi afişarea  
rezultatelor finale 
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Probele concursului de selectie: 

I. Proba  scrisa  pentru evaluarea competentelor 
profesionale din  modulele: 

 
1. elevii de la domeniul de pregatire Mecanica (clasa a X-a A), 
Modulul: Organe de masini ; Lacatuserie generala – cl.a IX-a 

 

1. elevii de la domeniul de pregatire Industrie alimentara 

(clasa a X-a D), Modulul : Operatii de baza in laborator cl.a X 

 

2. elevii de la domeniul de pregatire Turism ( clasa a X-a F), 

Modulul: Structuri de primire turistica – cl. A IX-a; 

 
 

3. elevii de la domeniul de pregatire Mecanic-auto ( clasa a X-

a G), Modulul: tehnologii in mecanica de motoare – cl. a X-a 

 

     II. Proba orală-interviu de evaluare a competenţelor  
        lingvistice-Limbă engleză 
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Criteriile specifice de selectie şi indicatori de evaluare: 

 

CRITERIUL     INDICATORI DE  
    EVALUARE     PUNCTAJ 

I.Competenţe profesionale 
de specialitate 

Proba scrisa de 
specialitate    1-10 

II. Competenţe lingvistice Proba  orală – 
Limba engleză    1-10 

III. Calităţi morale şi  
   de  comportament    
   capacitate de cooperare,  
   lucru în echipa,  
   autoevaluare, diseminare, 
   valorificare rezultate 
   proiect       

Evaluare   
Recomandare  dată  
 de prof.diriginte 
 eliminatoriu 

Media la purtare 

   1-10 

 
PUNCTAJ FINAL (NOTA FINALA) :  
 
(2*nota lb.engleza + 2*nota specialitate +media purtare)/5 
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Bibliografie: 
1. Manual “JUST RIGHT” nivel:Upper intermediate,autori 

Jeremy Harmer&amp;Carol Lethaby ,editura Heiinle 
CengageLearnig 

2. Manual „ English  my love”, autori Rada Balan, Miruna 
Carianopol, Stefan Colibaba, editura Didactica si 
pedagogica, 2004 

3.  Material auxiliar:culegere ENGLISH GRAMMAR IN 
USE,autor Raymond Murphy,editura Cambridge Press 
 

4. Profil mecanica: Organe de masini si mecanisme cl. a IX-a, 
autori V. Drobota, M. Atanasiu, M. Popovici sa, editura 
Didactica si Pedagogica Bucuresti  

5. Organe de masini Mariana Constantin, Olguta –Laura 
Spornic, Aurel Ciocirlea; editura CD Press. 

6. Lacatuserie mecanica - Aurel Ciocirlea si Mariana 
Constantin ; editura CD Press. 
 

7. Profil industrie alimentara: Instrumente si tehnici de 
laborator, cl. A X-a, autori Rus A., Stanescu D., Lixandru 
R.,editura LVS Crepuscul, Ploiesti 2005 
 
 

8. Profil turism:  Structuri de primire turistica, cl.a IX-a, autori 
Constanta Brumar, Mariana Manole, Viorica Bella Dorin, 
Nicoleta Negoianu, editura CD PRESS, 2018 
Capitole: Unitati de cazare, Compartimente din unitatile de 
cazare, Activitati fizice specifice unitatilor de turism si 
alimentatie 



    7.Profil mecanic-auto : Tehnologii in mecanica   motoarelor  
       ,clasa a X-a editura didactica si pedagogica    
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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 proiect; 

 

c. Completarea chestionarului on-line  în termen de 30 

de zile de la  primirea acestuia prin e-mail. 

 

d. implicarea activă în activităţile de diseminare şi 

valorizare prevăzute în proiect în conformitate cu 



planului de diseminare şi valorizare a experienţei 

dobândite în cadrul proiectului. 

 

 


