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ANUNȚ
ÎN ATENȚIA ELEVILOR COLEGIULUI TEHNIC DE CĂI FERATE “UNIREA”
PAȘCANI

CONCURS DE SELECȚIE
Ca urmare a aprobării finanțării proiectului Erasmus+ FII ANTREPRENORIAL! FII PRACTIC,
NU ABANDONA!” cu număr de referință 2020-1-RO01-KA102-079349, în baza contractului de
finanțare încheiat cu ANPCDEFP, în perioada 20 – 28 iunie 2022, Colegiul Tehnic de Căi Ferate
Unirea „Pașcani” va organiza un concurs de selecție pentru un număr de 14 participanți + 3 rezerve,
elevi de clasa a IX-a, învățământ liceal, profil servicii, care vor participa la stagiile de pregătire
practică în Leipzig-Germania în perioada 25 septembrie – 15 octombrie 2022.

CRITERII DE SELECȚIE:
- Să fie elev în clasa a IX-a, profil servicii;
- Să aibă abilități de comunicare, relaționare, inițiativă organizatorică – rezultate din evaluarea
recomandării eliberate de profesorul diriginte;
-Să aibă acordul scris al părinților sau tutorilor legali pentru deplasarea în străinătate în perioada
stabilită;
- Media 10 la purtare în anul școlar 2021-2022.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:
1. Cererea de înscriere tip (anexa 1)
2. Copie după cartea de identitate
3. CV – Europass (https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor)

4. Scrisoare de intenție (a se respecta cerințele din anexa 2)
5. Acordul părinţilor/susținătorilor legali pentru mobilitate (anexa 3)
6. Acordul de prelucrare a datelor personale (anexa 4)
7. Recomandări din partea profesorului diriginte (anexa 5)
8. Recomandări din partea profesorului de instruire practică (anexa 6)
9. Fișă de evaluare (anexa 7)
10. Adeverințe cu mediile modulelor de specialitate și media la purtare în anul școlar 20192020
11. Orice document care atestă statutul de persoană dezavantajată din punct de vedere
socio-economic (certificat/adeverință etc).

CRITERII DE EVALUARE ELEVI:
1. Evaluarea dosarului pe baza unei fișe de evaluare;
2. Probă scrisă, pentru atestarea competențelor profesionale;
3. Evaluare lingvistică ce va viza capacitatea de exprimare orală şi scrisă (minim nivel A2).
GRILA DE PUNCTAJ
1. Dosar personal – 35 p
-evaluarea scrisorii de motivație și a CV-ului - 12p
- evaluare scrisoare de recomandare - 4p
-apartenența la un grup vulnerabil - 4p
-medii la discipline de specialitate - fara punctaj
-participare la olimpiade, concursuri școlare și activități extrașcolare - 15 p
2. Proba de specialitate - 35 p
3. Evaluare lingvistică - 30 p
Punctajul final va fi calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la evaluarea dosarului și
punctajele de la cele două probe (de specialitate și de limbă engleză)

Manager de proiect,
Acsinte-Ioniță Simona

