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Profesionalism și determinare prin Erasmus+ 
Selecție proiect  nr. 2019-1-RO01-KA102-062527 

 

 

 

ANUNŢ 

 
ÎN ATENŢIA ELEVILOR CLASELOR a X-a liceu, profil tehnic, calificarea Tehnician transporturi si a X-

a învățământ profesional, calificarea Mecanic auto 

 

În urma aprobării  proiectului de mobilitate Erasmus +, nr. 2019-1-RO01-KA102-062527 cu titlul 

„Profesionalism și determinare prin Erasmus+”, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri 

Coandă” Arad organizează CONCURS DE SELECŢIE pentru un număr de 14 participanţi (şi 2 rezerve) 

la un stagiu de pregătire practică ce se va desfăşura în perioada 16.03.2020-03.04.2020, la Lisabona, 

Portugalia. 

 

 

 

 

Calendarul concursului de selecţie: 

 

11.11 - 14.11.2019 Înscrierea participanților 

15.11.2019 Evaluarea candidaturilor 

19.11.2019 Desfăşurarea concursului de 

selecţie 

20.11.2019 Anunţarea rezultatelor 

21.11.2019 Depunerea contestațiilor 

22.11.2019 Afișarea rezultatelor finale 
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Criterii de selecţie ale candidaţilor:  

 Încadrare în grupul țintă – elevi din clasa a X-a liceu, profil tehnic, calificarea Tehnician 

transporturi si a  X-a învățământ profesional, calificarea Mecanic auto  

 Acordul scris al părinților 

 Competenţe profesionale în domeniu,  dovedite în proba practică 

 Competenţe lingvistice şi abilitaţi de comunicare în limba engleză dovedite în proba scrisă si orală 

 Performanţe şcolare obţinute 

 Media purtare (minim 8) 

 Aparteneța la categoria elevilor cu oportunități reduse 

 Motivație pentru participare 

Conţinutul dosarului de candidatură:  

 Cerere de înscriere tip 

 CV - model Europass, în limba română 

 Copie CI/ Buletin 

 Recomandare din partea dirigintelui/ profesorul de specialitate 

 Adeverință medicală 
 Acordul scris al părinților sau tutorilor legali pentru deplasarea în străinătate în perioada stabilită  
 Declarație oportunități reduse (dacă e cazul) 

 Declarație GDPR 
 Adeverință de elev în care sunt precizate mediile la disciplinele de profil, limba engleză si purtare din 

anul școlar anterior  

Dosarele se depun la secretarul de comisie desemnat.  

Probele concursului de selecţie:  

 Evaluarea dosarului de candidatură 

 Probă practică – competenţe profesionale 

 Probă scrisă si orală-  competenţe lingvistice  - test de evaluare cu itemi diferiți pentru a dovedi 

competentele de comunicare în limba engleză 
 Interviu motivațional - susținerea orala a abilitaților si competentelor candidatului pornind de la CV, 

motivația acestuia de a participa la proiect, de a se implica in activitățile de elaborare a produselor finale 
si de diseminare/utilizare a rezultatele proiectului. 

Cerinţe pentru participanţi (în timpul şi după finalizarea proiectului):  

 respectarea programului de pregătire lingvistică, pedagogică şi culturală, care se va desfăşura 

anterior perioadei de mobilitate 

 respectarea programului prevăzut în Learning Agreement   

 elaborarea raportului individual în termen de 30 de zile de la revenirea din mobilitate 

 derularea activităţilor de diseminare şi valorizare prevăzute la nivelul şcolii 

Alte surse de informare:  

 https://www.facebook.com/liceultehnologic.henricoanda 
 http://henricoandaarad.ro/ 

 https://www.facebook.com/LiceulTehnologicDeTransporturiAutoHenriCoandaArad/ 

 

 

 Arad, 08.11.2019                                          Director, Prof. Ing. Steliana Băișanu                                    
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https://www.facebook.com/liceultehnologic.henricoanda
http://henricoandaarad.ro/
https://www.facebook.com/LiceulTehnologicDeTransporturiAutoHenriCoandaArad/

