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Procedura de selectie a participantilor elevi in cadrul proiectului Erasmus + ,,Pregatire pentru 

un viitor de succes ,, cu numărul de referință 2022 -1-RO01- KA122-VET -000074879. 

 

 
 Cuprins  

1. Date despre proiect  

2. Descrierea grupului țintă  

3. Organizarea și desfășurarea procesului de selecție a grupului țintă  

4. Anexe  

 
 

1. Date despre proiect 

2. Descrierea grupului tinta 

 
 1. Date despre proiect  

În perioada 1 septembrie 2022 – 31 august 2023 se va desfășura la Liceul Tehnologic  ”Astra” Pitesti, un 

proiect Erasmus+ cu numărul 2022 -1-RO01- KA122-VET -0000748  cu grant aprobat în valoare de 

86.708.00  euro. 

Obiectivele generale ale proiectului: 

1. Dezvoltarea abilitatilor si deprinderilor practice intr-un mediu de lucru european pentru 28 de 

elevi in vederea atingerii unitatilor de rezultate ale invatarii din SPP pentru calificarile 

Operator la masini cu comnada numerica si Tehnician in automatizari. 

2. Transformarea achizitiilor cheie si profesionale dobandite intr-un mediu socio-cultural si 

concurential european, in pilon al strategiei motivationale pentru cresterea performantelor 

scolare. 

3. Dezvoltarea unui parteneriat transnational durabil intre scoala si companii europene care sa 

contribuie la sporirea atractivitatii si calitatii educatiei si formarii furnizate de scoala. 

Efectuarea de catre 28 de elevi de la specializarile: Operator la masini cu comnada numerica si 

Tehnician in automatizari a unui stagiu de activitati practice de trei saptamani, in conditii reale 

de munca, in anul scolar 2022 -2023, la o institutie europeana in baza unui Acord de invatare 

ce va cuprinde activitati privind controlul pieselor executate pe masinile cu comanda numerica, 

reglarea initiala a masinilor cu comanda numerica, reglarea sculelor si montarea, introducerea 

in sistem a valorilor stabilite conform procedurilor de lucru, aprecierea functionarii sistemului 

de reglare automata cu valorile setate pentru parametrii prescrisi, identificarea , localizarea si 

remedierea defectelor functionale, utilizarea instrumentelor informatice pentru a produce 

prezenta si intelege informatii complexe. 
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Dobandirea pe parcursul stagiilor de catre 28 elevi de la specializarile Operator la masini cu 

comnada numerica si Tehnician in automatizari  si 3 profesori insotitori, competente europene 

de relationare si inter-relationare intr-un spatiu european si plurilingvistic, perfectionarea 

abilitatilor de comunicare in limba engleza, validarea competentelor dobandite prin 

Documentului  de Mobilitate Europass la finalul stagiului si prin obtinerea certificatului de 

competente profesionale la finalizarea invatamntului liceal pentru  elevii de la calificarea 

Tehnician in automatizari si invatamntului profesional dual pentru elevii de la calificarea 

Operator la masini cu comanda numerica. 

Valorizarea experientelor pozitive la nivelul Liceului Tehnologic Astra Pitesti si comunitatii 

locale prin diseminarea rezultatelor proiectului si transferul de bune practici atat  la nivel 

curricular cat  si extracurricular pentru anul scolar 2023 -2024. 

Prioritate orizontala: Dezvoltarea competentelor sociale, interculturale ale elevilor si cadrelor 

didactice insotitoare. 

2. Descrierea grupului tinta 

     Grupul tinta al proiectului este format din elevii de la invatamantul liceal si profesional , domeniul 

mecanica, calificarile: Operator la masini cu comanda numerica si Tehnician in automatizari, clasele a 

XIa. 

     Pentru oferirea de sanse egale , se vor selecta 28 de elevi, cu cate 2 elevi de rezerva la fiecare flux 

de 14 elevi eligibili, grupul tinta fiind de 28 elevi. 

Profilul candidatului elev(a) 

-sa fie pesoana dinamica, inovatoare, motivata, sa lucreze in echipa, sa fie voluntar 

- sa aiba disponibilitatea de a lucra in cadrul proiectului in afara programului scolar 

- sa nu-si schimbe profilul si specializarea pana la finalizarea liceului 

- sa sustina examenul de atestat la calificarile: Operator la masini cu comanda numerica si Tehnician 

in automatizari. 

Selectia elevilor in cadrul acestui proiect se va face tinand cont de urmatoarele criterii: 

- sa fie elev la Liceul Tehnologic Astra Pitesti la calificarile:Operator la masini cu comanda 

numerica, Tehnician in automatizari, clasele a XIa invatamant profesional si clasa a Xia 

invatamant liceal 

- sa aiba competente profesionale in conformitate cu calificarile 

- sa aiba competente digitale 

- sa fie motivat(a) sa lucreze in proiect 

- sa aiba notiuni elementare de limba engleza 

- sa aiba experienta de voluntar ( a) 

3. Organizarea si desfasurarea procesului de selectie a grupului tinta 
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FIŞĂ DE EVALUARE 

pentru selecţia  elevilor pentru 

Proiectul  Erasmus+ nr. 2022-1-RO01-KA122-VET- 000074879 

                        Numele elevului......................................Clasa a 

Nr. 

crt 

 

Criteriul 

 

Evaluator 

interviu 

I 

 

Evaluator 

intreviu 

II 

 

Evaluator 

interviu 

III 

 

Total 

A. Nota la purtate minim 9, obligatoriu. Criteriu 

eliminatoriu. 

    

B. Dosar de candidatură complet și depus la 

termen  

Criteriu eliminatoriu. 

    

I. Media generală pe  sem .I anul şcolar  2021-

2022 

9,00 – 10. 8 p 

8 - 9,00. 6 p 

Sub 8,00 . 5 p 

    

II. Media la disciplinele de specialitate in sem.I 

şcolar 2021-2022 

Media10.  10 p 

Media între 9.00-10.  8 p 
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Media între 8.00-9.00  6 p 

Media sub 8.00  5 p 

III. Rezultate la concursuri internaţionale şi 

olimpiade şcolare de specialitate. 

Premiu la Olimpiada Naţională sau Concurs 

internaţional. 12p/ premiu 

Menţiune la Olimpiada Naţională sau Concurs 

internaţional 10p/ menţiune 

 

    

IV. Rezultate la concursuri naţionale de 

specialitate, interjudetene, judetene -ultimii 3 

ani 

Premiu la concurs naţional de specialitate.  

8p/ premiu 

Menţiune la concursuri naţionale de 

specialitate. 6p/premiu 

Premiu concurs judeţean/local de specialitate 

4p/premiu 

Menţiune concurs judeţean/local  de 

specialitate 2 p/premiu 

 

    

V. Alte concursuri sau activităţi extracuriculare 

(sportive sau la discipline de cultură generală 

sau altele). 6 p/ premiu 

    

VI. Activităţi de voluntariat. (SNAC sau altele). 

6p/ activitate 
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VII 

. 

Premii pentru rezultate la învăţătură şi 

purtare (în ultimii 2 ani şcolari). 

Premiul I. 10p/ premiu 

Premiul II. 8p/premiu 

Premiul III. 6p/premiu 

Menţiune. 4p/menţiune 

    

VIII Responsabilităţi la nivel de clasă sau şcoală 

- 5 p 

    

IX Proveniență din mediu social defavorizat ,cu 

posibilități materiale reduse – 5 p 

    

X Evaluare LIMBA ENGLEZĂ (scris +oral)  

Maxim 50 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. TEST DE SPECILITATE(scris) -50 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII Interviu. 

 Maxim 20 p   

Se însumează punctajele celor 2 evaluatori. 

 

 

 

   

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: 
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1. Responsabil de selecție – Dovlecel Andreea, responsabil cu evaluarea documentelor anexate 

la CV-urile participanților și a dosarului de candidatură și evaluator principal probă interviu . 

2. Prof. de specialitate – Aldea Floricica evaluator probă de specialitate- calificarea: Operator 

la masini cu comanda numerica, probă interviu  

3. Prof. de specialitate –Pană Laura evaluator probă de specialitate- calificarea: Tehnician in 

automatizari, probă interviu  

5. Prof. de limba engleză – prof. Panescu Manuela responsabil cu testarea cunoștințelor de limbă. 

 

Etapele se selectie: 

Depunerea dosarelor se va face la coordonatorul proiectului, prof. Jaica Ramona, laboratorul de 

engleza, dupa urmatorul program: 

Elevii claselor a XIa, invatamant profesional, calificarea Operator la masini cu comanda numerica, 

ianuarie, intre orele 10.50 -15.00, 09 -12.01.2023 

Elevii claselor a XIa, invatamant liceal, calificarea Tehnician in automatizari, ianuarie, intre orele 

10.50 -15.00, 09 -12.01.2023 

     Documente necesare inscrierii si selectiei in proiect: 

- Cerere inscriere (anexa 1) 

- CV in limba romana 

- Scrisoare de intentie (anexa 2) 

- Declaratie prelucrare date personale (anexa 5) 

- Acordul scris al parintelui/sustinatorului legal (anexa3) 

- Recomandare prof. diriginte (anexa 4) 

- Adeverinta in care sa se specifice clasa in care invata elevul, media la disciplinele tehnice, 

media la disciplina engleza, media la purtare si numarul de absente nemotivate pentru anul 

scolar anterior. 

- Copie certificat de nastere elev 

- Copie CI/buletin de elev 

Prima etapa de selectie va fi verificarea continutului dosarului iar rezultatele se vor afisa pana in 

data de 13 ianuarie 2023 la avizierul liceului si pe sit -eul liceului. 

Test de specialitate, proba scrisa -17.01.2023 

Test de specialitate, proba practica- 18.01.2022 

Test de limba engleza -23.01.2023 

Sustinere interviu -19.01.2023 
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Timpul maxim pentru un candidat este de 5 minute. 

Calendarul selectiei grupului tinta: 

 

Etapa Termen Observatii 

Informarea elevilor Decembrie 2022 Sedinte de prezentare a 

proiectului 

Depunerea dosarelor si 

analiza acestora 

09 -12.01.2023  

Selectia participantilor si 

a rezervelor 

13.01.2023  

Depunerea contestatiilor 

si solutionarea acestora 

prin publicarea 

rezultatelor finale 

13.01.2023  

Rezultatele finale se vor afisa in data de 16.01.2023 la avizier si pe site-ul unitatii scolare, dupa 

rezolvarea eventualelor contestatii. 

Se vor selecta 14 elevi +2 elevi rezerva pentru elevii de la calificarea Operator la masina cu 

comanda numerica 

Se vor selecta 14 elevi +2 elevi rezerva pentru elevii de la calificarea Tehnician in automatizari 

Nota:Daca nu sunt respectati termenii si conditiile specificate in procedura,candidatura va fi 

neeligibila iar candidatul va fi eliminat din procesul de selectie. 
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Anexa 1. 

 

CATRE COMISIA DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR ELEVI LA STAGIUL DE FORMARE 

Subsemnatul/subsemnata........................................................................................................elev/ 

eleva in clasa a XIa invatamant liceal/profesional de la Liceul Tehnologic Astra Pitesti, calificarea 

................................................................................,email....................... 

      va rog sa-mi aprobati inscrierea in procesul de selectie a grupului tinta in proiectul Erasmus + ,,Pregatire 

pentru un viitor de succes ,, cu numărul de referință 2022 -1-RO01- KA122-VET -000074879 care se 

desfasoara in perioada 1 septembrie 2022 -31 august 2023. 

Am calculator personal  da                  nu 

Sunt dispus/dispusa sa particip la activitatile, sedintele si workshopurile organizate de scoala in vederea 

realizarii activitatilor si obiectivelor proiectului. 

Toate                 Cateva                                   Doar la stagiul de formare 

Voi participa la activitatile de diseminare a rezultatelor 

Da                      Nu 

Voi participa la toate sesiunile de formare organizate in unitatea scolara: 

Da                     Nu 

Nu imi voi schimba profilul si specializarea pana la finalizarea liceului 

Da                     Nu 

Am cont pe Faceebook                      Instagram 

Am luat cunostinta de criteriile de selectie 

Daca voi renunta la mobilitate din motive subiective,  sunt de acord sa suport integral  cheltuielile efectuate cu 

participarea mea in cadrul proiectului. 

Da                      Nu 

 Certific corectitudinea informatiilor mentionate mai sus si declar ca acestea sunt complete. 

Data: 

Semnatura elevului: 

Semnatura parintelui/tutorelui legal: 

In atentia doamnei prof........................., presedintele Comisei de selectie grup tinta Erasmus +,,Pregatire pentru 

un viitor de succes ,, cu numărul de referință 2022 -1-RO01- KA122-VET -000074879. 
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Anexa1 

 

 

 

Către echipa de proiect  

2022-1-RO01-KA122-VET- 000074879 

- Abilități și competențe dezvoltate prin mobilitate de învățare 

 

 

 

Subsemnatul nascut/a la data de avand domiciliul in 

localitatea strada nr. Bl.   

CNP tel. email , elev/a in clasa 

  la LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITEȘTI, va rog sa-mi aprobați înscrierea la procesul de   

selecție pentru Proiectul de m o b i l i t a t e  ERASMUS+ 2022-1-RO01-KA122-VET- 

000074879  din cadrul Programului Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport 

2020-2027 – Erasmus+ 

 

 

Prezentei cereri de înscriere anexez următoarele documente: 

 

- Copie xerox după cartea de identitate; 

- Anexa 1 Fişa de înscriere a candidatului; 

- Anexa 2 Scrisoare de motivaţie, intenţie; 

- Anexa 3 Acord participare proiect părinte; 

- Anexa 4 Recomandare diriginte; 

- Anexa 5 Declaraţie prelucrare date personale. 

 

 

 

 

 

Semnătură elev/ă, Semnătura Părinte/tutore, Data completării 
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ANEXA 2. SCRISOARE DE MOTIVAŢIE 

 

Stimată doamnă/Stimate domn, 

Adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la selectarea membrilor 

grupului ţintă al proiectului de mobilitate VET- ERASMUS-2022-1-RO01-KA122-VET- 000074879 

 Având în vedere abilitatile mele, doresc să fac parte din grupul ţintă. 

Consider   că    participarea    în    acest    proiect    îmi    va    permite    pe    viitor    să 

 

 

Sunt o persoană (daţi exemple de minimum trei calităţi care credeţi că vă recomandă pentru 

participarea în proiect): 

 

Motivele participării mele în proiect sunt următoarele (enumeraţi minimum trei motive): 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

Dacă veţi considera motivaţia şi calităţile mele corespunzătoare pentru participarea în cadrul grupului 

ţintă la proiectul dumneavoastră, vă rog să mă contactaţi pentru detalii la adresa de email 

  sau la telefon    

 

Nume şi prenume:    

Semnătura:    

 

Data:   
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              ANEXA 3. ACORD DE PARTICIPARE PROIECT 

 

 

 

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

CNP…………...………………domiciliat/ă în……..………………………..…………………..….. 

str.........................…………………….nr        ……………….        bl        .....….…        ap.….……. 

telefon.……............................……. email……...................................…....………. identificat cu … 

seria …… numărul ……………. valabil până la data……………. PĂRINTELE elevului/ ei 

…………………………………………………………. îmi exprim acordul scris pentru participarea 

copilului meu în grupul ţintă în implementarea proiectului 2022-1-RO01-KA122-VET- 000074879 

finanţat de Uniunea Europeană. 

Mă angajez să respect cerinţele şi calendarul programului, să particip la toate activităţile 

care îmi revin ca părinte şi să întocmesc împuternicire la notariat pentru a permite ieșirea din țară a 

minorului,însoțit de un profesor al insituției beneficiare. 

Declar pe propria răspundere că: 

□ sunt de acord  □ nu sunt de acord  

 

 

Cu participarea fiului/ficei mele la mobilitatea de învățare de 3 săptămâni din cadrul 

proiectului  2022-1-RO01-KA122-VET- 000074879 

Declar că sunt de acord ca datele personale ale copilului meu, materialele rezultate în urma 

activităţilor (fotografii, filmări video etc.) să fie utilizate în scopul proiectului sus-menţionat pe 

internet, site-ul şcolii/site-ul proiectului, facebook, cât şi prin publicarea lor în presa locală. 

 

 

Data,    Semnătura,   
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ANEXA 4 

 

RECOMANDARE 

 

 

 

    Subsemnata , .................................................................., în calitate de profesor diriginte al clasei a 

…..................  de la .  …….............................................................. recomand participarea elevului/ei 

…….................................................... la acest stagiu de formare profesională din cadrul proiectului de 

mobilitate  Erasmus+ nr. 2022-1-RO01-KA122-VET- 000074879 recomandarea are în vedere 

următoarele criterii si argumente: 

1. rezultatele foarte bune la învăţătură – ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 elevul a obţinut media 

generală: …............... 

2. calităţile şi competenţele  de specialitate , dovedite prin mediile cuprinse între  …...…. la 

disciplinele de specialitate ;  

3. seriozitate, punctualitate , promptitudine în îndeplinirea sarcinilor şcolare şi extraşcolare 

confirmate prin participarea la alte proiecte , competiţii , etc (dupa cum reiese din copiile 

documentelor aflate în anexe) precum şi de media la purtare în anul școlar 2021-2022: ..... 

4. rezultate bune şi foarte bune la : limba engleză – media ….....IN ANUL SCOLAR 2021-2022 
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Evaluaţi pe o scară de la 1 la 5 elevul/eleva, în ceea ce priveşte: 

 

 1 

(insuficient) 

2 

(satisfăcător) 

3 

(bine) 

4 

(foarte 

bine) 

5 

(excepţional) 

Gândire creativă, 

originală 

     

Motivaţia de a 

participa la activităţile 

clasei 

     

Încredere în sine      

Capacitatea de a lucra 
în echipă 

     

Rezultate obţinute în 

coordonarea activităţilor 

extracurriculare 

     

Relaţionarea cu ceilalţi 

colegi de clasă 

     

Implicare activa în 

proiectele şcolii 

     

Potenţial pentru 

dezvoltare 

profesională 

     

Calitățile de lider 

formal/informal 

     

 

Profesor diriginte, 

Semnatura Data 
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ANEXA 5 

 

 

DECLARAŢIE PRELUCRARE DATE 

PERSONALE 

 

Subsemnatul/a(nume, prenume)……………………………………………, 
domiciliat(ă) în localitatea     …………….………....................……..…,     judeţul     

….…………………,     strada 

……………………………., posesor al CI seria …..……, numărul

 ................................................................................................................................................. ,e

liberată 

de      …………………………………………...,      la      data     de      …………………..,      

CNP 

………………….......…......…..., parinte al elevului/ei

 .................................................................................................................................................... 

,îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal 

de către Ministerul   Educaţiei, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 

date, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul P r o i e c t u l u i  d e  

m o b i l i t a t e  Erasmus+ 2022-1-RO01-KA122-VET- 000074879;   

De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor fotografiilor în 

care figurez eu şi/sau membrii minori ai familiei, fotografii care au fost realizate în cadrul 

mobilitatii de invatare din cadrul proiectului 2022-1-RO01-KA122-VET- 000074879 , în 

activităţi de diseminare, produse finale, articole de presă, site-ul proiectului, albume de 

proiect, și alte activităţi aferente parteneriatului. 

 

 

Semnatura Data 
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 Pregatire pentru un viitor de succes!                                                                                                                             

  LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA” Piteşti, str. Nicolae Dobrin, nr.3, tel/fax 0248251824, e-mail: liceulastra@yahoo.com; web: liceulastra.ro          

 

 

 

 

Proiect  Erasmus + ,,Pregatire pentru un viitor de succes ,,  

cu numărul de referință 2022 -1-RO01- KA122-VET -000074879. 

 

 

 Etapele se selectie: 

Depunerea dosarelor se va face la coordonatorul proiectului, prof. Jaica Ramona, 

laboratorul de engleza, dupa urmatorul program: 

Elevii claselor a XIa, invatamant profesional, calificarea Operator la masini cu comanda 

numerica, ianuarie, intre orele 10.50 -15.00, 09 -12.01.2023 

Elevii claselor a XIa, invatamant liceal, calificarea Tehnician in automatizari, ianuarie, 

intre orele 10.50 -15.00, 09 -12.01.2023 

  Documente necesare inscrierii si selectiei in proiect: 

- Cerere inscriere (anexa 1) 

- CV in limba romana 

- Scrisoare de intentie (anexa 2) 

- Declaratie prelucrare date personale (anexa 5) 

- Acordul scris al parintelui/sustinatorului legal (anexa3) 

- Recomandare prof. diriginte (anexa 4) 

- Adeverinta in care sa se specifice clasa in care invata elevul, media la disciplinele 

tehnice, media la disciplina engleza, media la purtare si numarul de absente nemotivate 

pentru anul scolar anterior. 

- Copie certificat de nastere elev 

- Copie CI/buletin de elev 

Prima etapa de selectie va fi verificarea continutului dosarului iar rezultatele se vor afisa 

pana in data de 13 ianuarie 2023 la avizierul liceului si pe sit -eul liceului. 

Test de specialitate, proba scrisa -17 .01.2023 

Test de specialitate, proba practica- 18.01.2022 

Test de limba engleza -23.01.2023 

Sustinere interviu -19.01.2023 
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