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ANUNȚ 

în atenția elevilor de clasa a XI-a, liceu - zi  
 

LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE C. MOISIL, BUZĂU, în calitate de beneficiar al proiectului cu titlul: 

“Better Competences for Better Employability”, nr. 2020-1-RO01-KA102-079481 din cadrul programului 

ERASMUS+, Acțiunea- cheie1-VET, organizează SELECȚIA GRUPULUI -ȚINTĂ, format din 36 de 

elevi după cum urmează: 

 12 elevi clasa a XI-a, specializarea: Tehnician operator procesare text/imagine 

 12 elevi clasa a XI-a, specializarea: Tehnician operator telematică 

 12 elevi clasa a XI-a, specializarea: Tehnician în instalații electrice 

Elevii selectați vor efectua activități de mobilitate, stagii de educație și formare profesională în străinătate, 

Spania, Valencia, în semestrul II al anului școlar 2020-2021. 

 

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 (ANPCDEFP). 

 

Prezentul proiect, ”Better Competences for Better Employability” se adresează calificarilor de nivel 4, care 

prezintă un nivel relativ ridicat al complexității competențelor ce trebuiesc dobândite, necesită în primul 

rând acces la o bază materială de calitate, actualizată, pe care să se poată exersa, precum și îndrumare din 

partea unor specialiști care lucrează zi de zi în domeniu, fiind la curent cu cele mai noi trenduri ale pieței.  

 
 
 

SELECŢIA PARTICIPANŢILOR LA PROIECTUL ERASMUS+,  
“Better Competences for Better Employability” 

PRINCIPII GENERALE 
 

La selecţia candidaţilor, pentru proiectul european Erasmus+ “Better Competences for Better 

Employability”, care se va desfăşura în anul scolar 2020-2021, în cadrul unor firme din domeniile 

producție media, electronică-automatizări și electric din Valencia, Spania, pot participa elevi din 

Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil” care îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii: 

- sunt în clasa a XI-a, la una din specializările: Tehnician operator procesare text/imagine, 

Tehnician operator telematică, Tehnician în instalații electrice 
- au obţinut cel putin media anuala 7 la Purtare în clasele a IX-a şi a X-a 

- au o capacitate bună de a utiliza limba engleză în comunicare; 

- au disponibilitate de a învăța noțiuni elementare pentru comunicarea în limba spaniolă; 

- au obținut rezultate bune în pregătirea profesională de specialitate (Module de specialitate); 

- depun dosarul de înscriere cu documentele corecte și complete la secretariatul școlii în intervalul de 

timp stabilit sau în CLASSROOM GOOGLE – cod curs 4cv6wmv. Documentele se găsesc și se pot 

descărca și de pe site-ul liceului nostru la secţiunea ,,Proiecte” - ,,Erasmus+ 2020-2021” 
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PROBELE DE SELECŢIE constau în: 

- proba A eliminatorie - Evaluarea dosarului de înscriere cu obtinerea a 5 puncte suplimentare 

pentru elevii care se confruntă cu obstacole de natură financiară, socială, personală, mediul rural; 

- proba B – atestarea competențelor lingvistice – limbă engleză, verificate prin probă scrisă (35% 

din rezultatul final), conform bibliografiei atașate;  

- proba C - atestarea competenţelor profesionale - verificat prin probă scrisă în specialitatea relevantă 

pentru proiect (35 % din rezultatul final), conform bibliografiei atașate; 

- proba D - interviu în fata comisiei de selecţie (30% din rezultatul final)  

Structura interviului este: 

o prezentarea CV-ului; 

o prezentarea scrisorii de motivație; 

o prezentarea rezultatelor deosebite obținute în liceu. 

  Toate cele 4 probe sunt obligatorii. 

 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA SELECŢIEI  

 

Evaluarea CV-ului, a scrisorii de motivație, a datelor privind situaţia la purtare din clasele a IX-a şi a X-

a și a documentelor depuse se face în plenul comisiei de selecţie, prin analiza si aprecierea probei cu 

ADMIS sau RESPINS 

1. probă privind cunoasterea limbii engleze folosită în plasamentul de formare constă în susţinerea 

unui test al cărui punctaj maxim este 35 puncte, conform bibliografiei atașate. 

2. proba pentru atestarea competenţelor profesionale constă în susţinerea unui test al cărui punctaj 

maxim este 35 puncte, conform bibliografiei atașate. 

3. Interviu în fata comisiei de selecţie al cărui punctaj maxim este  30 puncte. 

 Prezentarea personala - 4 p; 

 Argumentarea motivaţiei de a participa la proiect  - 10 p; 

 Descrierea implicării în proiect – 10 p; 

 Descrierea modalităţilor de diseminare a activităţilor proiectului – 2 p; 

 Interacţiune cu membrii comisiei – 4 p; 

Toate probele se vor desfăşura prin participarea fizică la școală. 
 

Criterii departajare, in caz de punctaje egale:  
 

 cel mai mic numar de absente nemotivate în semestrul precedent;  

 media obtinuta la disciplinele de specialitate în anul precedent;  

 media obtinuta la proba de limba engleza. 
 

Punctajul probelor pentru fiecare candidat este înscris într-un borderou de notare. În urma selecţiei vor fi 

stabiliţi câte 12 candidati aprobaţi şi 6 candidaţi cu statut de rezervă în ordinea descrescatoare a mediei 

obţinute la ultimele 3 probe, cu condiţia promovării probei A, pentru fiecare specializare. 
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GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A SELECŢIEI: 

 

      - depunerea dosarelui de candidatură până pe data de 2 noiembrie 2020, ora 14.00. Acesta va 

contine:  

 cerere de inscriere,  

 declaratia pe proprie raspundere a parintelui,  

 declaratia de consimtământ a parintelui și elevului,  

 CV-ul europass, scrisoarea de motivatie completate cu ajutorul site-ului  

https://europa.eu/europass/ro ; 

- 3 noiembrie 2020, ora 14.00, afişarea listei candidaților înscriși in proiect; 

- 6 noiembrie 2020, ora 14.00, afisarea rezultatelor probei A; 

- 9 noiembrie 2020, ora 8.30, sustinerea probei scrise la discipline tehnice clasa a XI-a A; 

- 11 noiembrie 2020, ora 14.00, sustinerea probei scrise la limba engleză – toate clasele XI A,B,C; 

- 16 noiembrie 2020, ora 13.00, sustinerea probei scrise la discipline tehnice clasa a XI-a B; 

- 17 noiembrie 2020, ora 13.00, sustinerea probei scrise la discipline tehnice clasa a XI-a C; 

- În perioada 18 -25 noiembrie 2020, după ora 14.00, va avea loc interviul in fata comisiei de 

evaluare. Programarea elevilor pe intervale orare si zile se va afisa in timp util, la avizierul scolii. 

- 24 noiembrie 2020,ora 16,afisarea rezultatelor procesului de evaluare; 

- 25 noiembrie 2020, ora 14.00-16.00, depunerea contestatiilor; 

- 26 noiembrie 2020, analiza si solutionarea contestatiilor; 

- 27noiembrie 2020, ora 14.00, afisarea rezultatelor finale.  

- Rezultatele probelor B si C se vor afișa la finalul zilelor de susținere a probei 

 

BIBLIOGRAFIE 
 

PROBA B DE LIMBA ENGLEZĂ 

 

1. Programa de limba engleză Nr 3488/23.03.2006;  

2. CERCL, 2011 „Common European Framework of Reference for Languages”: Learning, Teaching, 

Assessm; 

3. Angela Cussons, Francesca Stafford – Link Up Intermediate, Course Book, Editura Heinle Cengage 

Learning, 2008;  

4. Angela Cussons, Francesca Stafford – Link Up Intermediate, Workbook, Editura Heinle Cengage 

Learning, 2008; 

 

PROBA C DISCIPLINE TEHNICE  

 Tehnician operator text imagine  

1. Laviniu Aurelian Badulescu, Sorin Matei, Emilia Ioana Badulescu, „Initiere in CorelDraw” Editura 

Arves, 2014; 

2. Curs Corel Draw Graphics Suite; 

 Tehnician operator telematică 

1. Dragoş Ionel Cosma, Florin Mareş, Electrotehnică și măsurări electrice, Editura CD PRESS, 

București, 2010  

2. Carmen-Liliana Gheata, Dragoş Ionel Cosma, Aurelian Chivu, Carmen Muşat, Bazele Electronicii 

Analogice, Manual pentru clasa a X-a, Editura CD PRESS, București, 2011  

3. Aurelian Chivu, Carmen Musat, Dragoş Ionel Cosma, Carmen-Liliana Gheaţă, Bazele Electronicii 

Digitale, Manual pentru clasa a X-a, Editura CD PRESS, București, 2011 

4. https://eprofu.ro/electronica/ 

https://europa.eu/europass/ro
https://eprofu.ro/electronica/
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 Tehnician în instalații electrice 

1. Dragoş I. Cosma, Florin Mareş, Electrotehnică și măsurări electrice, Editura CD PRESS, Bucureşti, 

2010 

2. Florin Mareş, Silviu Cristian Mirescu, Petru Cociuba, Daniela Carmen Macadon, Manual pentru 

şcoala de arte şi meserii – calificarea profesională: lucrător în electrotehnică, Grup Editorial Art, 

Bucureşti, 2006 

 

 

 

Director, 

Prof Voicu Adriana 

 

 

 

ECHIPA DE PROIECT 

Coordonator, prof. Macadon Carmen Daniela 

Prof Mihai Irina 

Prof Toma Cristina 

Prof Cărbuneanu Valentina 

Prof Ganea Manuela 
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“Better Competences for Better Employability” 
 

PROIECT ERASMUS +, DE FORMARE PROFESIONALĂ  

Nr.: 2020-1-RO01-KA102-079481 
 

 

ANEXA 1 

 

Inregistrat cu nr ……………/………………… 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

Subsemnatul/a ………………………………………………………………………………………., 

elev în clasa a…………………….., specializarea………………………………………………………… . 

la Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil” Buzău, cu domiciliul in 

………………………………………………………....................................................., vă rog să-mi 

aprobaţi înscrierea la selecţia pentru participarea la stagiile de practică organizate prin proiectul Erasmus 

+,  “Better Competences for Better Employability”. 

Am luat la cunostință calendarul selecției, procedurile și condițiile proiectului. Prin prezenta, mă 

angajez să particip la toate activitățile (de pregătire, evaluare și diseminare), cu privire la proiectul 

ERASMUS+ pentru care doresc să fiu selectat.  

În caz contrar, am luat la cunostință prin prezenta că pot fi exclus din lista titularilor de mobilitate 

sau de rezerve. 

Dacă în urma selecției voi deveni titular de mobilitate sau rezervă și dacă voi renunța la locul 

obținut, mă oblig în cel mai scurt timp, să informez în scris prin declarație a părinților Managerul de 

proiect și să achit contravaloarea eventualelor cheltuieli făcute.   

 

Datele mele de contact sunt: telefon ……………………………, email …………………………………… 

 

Declar că informaţiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete şi corecte în fiecare detaliu. 
 
 

Data                                                                                                                 Semnătura 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doamnei Director al Liceului Tehnologic “Grigore C. Moisil” Buzău 
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“Better Competences for Better Employability” 
PROIECT ERASMUS +, DE FORMARE PROFESIONALĂ   

Nr.: 2020-1-RO01-KA102-079481 
 
 

ANEXA 2 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE A PARINTILOR 
 

 

Subsemantul/a……………………………………………………………………………………………, 

CI/BI, seria…..…, nr…………………………., CNP …………………………………………………, cu 

domiciliul în localitatea …………………………, str………………………………………, nr………, 

bl…………, sc …, ap………, judeţul…………………, declar pe propria răspundere: 

 că sunt de acord cu participarea fiului/fiicei mele …………………………………………………, 

elev/ă în clasa a ……………, la Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil” Buzău, la etapa de selecţie 

a participanţilor din grupul ţintă al proiectului Erasmus +, “Better Competences for Better 

Employability”; 

 ca starea generala de sanatate a copilului nostru este buna (dovedită printr-o adeverinta 

obtinuta de la medicul de familie) 

 voi obține procura pentru ieșirea copilul minor din țară din partea părinților 

 

În consecinţă, îmi asum participarea fiului/fiicei mele şi înţeleg că eventuala sa selectare va implica 

activităţi suplimentare de pregătire pedagogică, lingvistică şi culturală  anterioare mobilităţilor prevăzute în 

proiect (semestrul II - 2021 – Spania - Valencia) precum şi activităţi de evaluare, diseminare şi valorizare a 

rezultatelor proiectului de la întoarcerea din mobilitate până la sfârşitul proiectului, 30.09.2021. 

 

In acelaşi timp, în cazul în care fiul/fiica mea nu va participa la activităţile prevăzute în proiect, accept 

posibila sa înlocuire din grupul ţintă selectat și să achit contravaloarea eventualelor cheltuieli făcute. 
 

 
 
 

 

Data Semnătura 
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ANEXA 3 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 
 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata,__________________________________________________, 

identificat cu act de identitate seria___________, nr _______________, 

CNP_______________________________, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu 

privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în cadrul procedurii de selecţie şi 

recrutare în vederea participării mele la Proiectul Erasmus + “Better Competences for Better 

Employability”, 2020-1-RO01-KA102-079481, iar aceste date corespund realităţii. 

 

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în 

conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă 

prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia 

vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                                                      Semnătura 
 

 

 

 

 

 


