ANUNȚ DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA STAGIUL DE FORMARE
SELECTIE ELEVI, STAGIARI VET
PROIECT ERASMUS +
Actiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate, domeniul Formare Profesionala
Titlul proiectului: „VITRALIUL – FORMĂ, CULOARE ȘI LUMINĂ”
Numarul de referinta: 2020-1-RO01-KA102-079568
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi
Perioada de formare – 19 zile + 2 zile calatorie, Malaga/ Spania si Verona/Italia
Proiect aprobat pentru finantare, cu sprijinul financiar al Programului Erasmus+ - perioada
de derulare 01.12.2020 – 31.12.2021
Ca urmare a aprobarii finantarii proiectului de mobilitati cu titlul „VITRALIUL – FORMĂ, CULOARE
ȘI LUMINĂ”, Numarul de referinta 2020-1-RO01-KA102-079568, prin Programul Erasmus+,
Actiunea KA1 – Mobilitatea persoanelor in scopul invatarii, in baza contractului de finantare
incheiat cu ANPCDEFP,
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi
va organiza un concurs de selectie pentru un numar de 34 de elevi, care vor participa la un stagiu
de pregatire in Spania sau in Italia, in companii din Malaga si Verona astfel:
- 34 stagiari VET/filiera vocationala Profil Arte vizuale, clasa a XI-a, specializarea Desenator tehnic
pentru arhitectura si design/Nivel 4, anul scolar 2020 – 2021, 2021 – 2022 cu 4 insotitori, pentru
activitati de pregatire practica in mobilitate, 6 ore/zi;
-1flux / 17 stagiari VET/ filiera vocationala Profil Arte vizuale, anul scolar 2020 – 2021 clasa a XI-a,
specializarea Desenator tehnic pentru arhitectura si design/Nivel 4 /19 zile/2 zile calatorie/2
insotitori/flux/Verona/Italia/6 ore zilnic program de lucru;
- 1 flux 17 stagiari VET/ filiera vocationala Profil Arte vizuale, anul scolar 2021 – 2022clasa a XI-a,
specializarea Desenator tehnic pentru arhitectura si design/Nivel 4 /19 zile/2 zile calatorie/2
insotitori/flux /Malaga/Spania/6 ore zilnic program de lucru.
Perioadele de mobilitate – exclusiv zilele de calatorie:
Fluxul 1: xxx/09/2021 – xxx/xxx/2021 - Desenator tehnic pentru arhitectura si design/Nivel 4 /clasa a
X-a – Italia/Verona
Fluxul 2: xxx/10/2021 – xxx/xxx/2021 - Desenator tehnic pentru arhitectura si design/Nivel 4 /clasa a
XI-a – Spania/Malaga
Scopul mobilitatii este de a aprofunda si creste nivelul cunostintelor si al abilitatilor profesionale prin
formare continua la nivel european. Prin implementarea proiectului se vor imbunatati competentele
TIC, lingvistice, culturale.

A) Criteriile de selectie:
1. Sa fie elev înscris în anul școlar 2020 – 2021 sau 2021 – 2022, pentru specializarea Desenator
tehnic pentru arhitectura si design/Nivel 4, filiera vocationala Profil Arte vizuale, clasa a XI-a;
2. Sa dovedeasca un nivel corespunzator al competentelor profesionale prin proba practica,
conform specializarii, relevanta pentru proiect;
3. Sa dovedeasca un nivel corespunzator al competentelor lingvistice, prin test scris si proba orala –
interviu de verificare a cunostintelor de limba engleza, cel putin nivel A2;
4. Sa dovedeasca atitudine si motivatie sporita pentru dezvoltarea competentelor profesionale si un
interes crescut pentru formarea profesionala si personala prin interviu in limba engleza, pe baza
scrisorii de intenție prezentate în cadrul unui interviu;
5. Sa dovedeasca calitati morale si de comportament prin evaluarea recomandarii eliberate de
profesorul diriginte;
6. Sa dovedeasca performante si rezultate scolare anuale bune si foarte bune la modulele de
specialitate, obtinute in ultimii doi ani scolari si media la purtare minimum 9 – prin adeverinta
eliberata de unitatea scolara;
7. Sa dovedeasca o stare de sanatate buna, prin adeverinta medicala emisa de medicul de familie.
B) Documentele obligatorii ale dosarului de candidatura
Dosarul de candidatură va cuprinde:
1. Cerere de înscriere tip (Anexa 1);
2. Scrisoare de intenție a candidatului, semnata si datata, care va cuprinde: date de identificare ale
candidatului, modul in care candidatul isi propune sa utilizeze in scoala si in viitoarea cariera
profesionala competentele profesionale si personale dobandite pe parcursul programului de formare
(Anexa 2);
3. Curriculum Vitae în format Europass, semnat pe fiecare pagină si datat – model european in
limba romana;
4. Copie după cartea de identitate;
5. Adeverinta de studii - Adeverinţă de la secretariatul unității școlare unde este înmatriculat
candidatul, prin care se atestă poziţia de elev înmatriculat la domeniul de specializre/calificare, anul
de studii, media anuală la modulele de specialitate, media la purtare si performantele scolare
obtinute in ultimii doi ani scolari;
6. Acordul parental – acordul scris al parintilor pentru participare la mobilitate (Anexa 3);
7. Orice alte documente care sa reflecte implicarea in activitati extrascolare;
8. Recomandare data de dirigintele clasei (Anexa 4);
9. Adeverinta medicala de la medicul de familie, cu mentiunea apt pentru deplasare in strainatate.
10. Declaratie de consimtamant pentru utilizarea datelor personale (Anexa 5)

Probele de selectie
Proba de atestare a competentelor profesionale/Cunostinte de specialitate – Compoziție plastică,
TIC proba practica, proba privind cunoasterea limbii straine folosite in mobilitate/engleza minim
A2/scris si oral (interviu). Dosar de candidatura.
Probele de selecție se vor desfășura în două etape, în conformitate cu graficul de desfășurare a
fluxurilor.
Baremul de evaluare conform criteriilor - Desenator tehnic pentru arhitectura si design/Nivel 4:
- Evaluarea dosarului continand: CV, Scrisoare de intenție, Recomandarea dirigintelui,
Adeverinte/certificate/diplome in sprijinul afirmatiilor din CV – 10%
- Cunostinte practice TIC - proba practica – 30%
- Testarea cunostintelor de specialitate – 30%
- Proba scrisa la limba engleza – 15%, proba orală (interviu) – 15%
II.7. Criteriile specifice de selectie si indicatori de evaluare
CRITERIUL
I.Competențe
profesionale
specialitate

INDICATORI DE EVALUARE
de Testarea cunostintelor de specialitate

PUNCTAJ
30%

II. Proba competențe digitale

- Cunostinte practice TIC

30%

III. Competențe lingvistice

Proba scrisa - Limba engleză
Probă orală-interviu
-Evaluare scrisoare de intenție

15%
15%

IV. Motivație pentru
dezvoltarea competențelor
profesionale în domeniul
tehnic;
Performante școlare obținute
de candidat (rezultate școlare,
participări la olimpiade și
concursuri școlare)
Calități morale și de
comportament,
capacitate de cooperare, lucru
în echipa, autoevaluare,
diseminare, valorificare
rezultate proiect
PUNCTAJ TOTAL

Evaluare -C.V-ului și a documentelor
anexate, adeverința elaborată de
unitatea școlară
10%

Evaluare- Recomandare
profesorul diriginte

dată

de

100%

Dosarele vor fi înregistrate la secretariatul scolii si vor fi ridicate de coordonatorul de proiect de la
nivelul unitatii de invatamant.
Toate documentele vor fi listate intr-un singur exemplar.

In ordinea descrescătoare a mediilor se aleg 17participanți și 2 rezerve pentru fiecare flux.
Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților la stagiu – etapa I
27.02.2021 – 28.02.2021
Informarea elevilor
01.03.2021- 08.03.2021
Depunerea dosarelor de candidatură
09.03.2021- 14.03.2021
Evaluarea dosarelor de candidatura
09.03.2021
Afișarea repartizării pe zile și săli la probele
scrise și practice
15.03.2021 Limba engleză orele 13.00-14.00 Desfășurarea concursului de selectie
proba scrisă , interviu 14.00-19.00
16.03.2021 Proba de competențe profesionale,
probă practică: Compozitie plastica cu tema
‘’Vitraliul – element de décor în arhitectura’’,
orele 14.00-17.00
17.03.2021 Proba de competente T.I.C./probă
practică, orele 15.00-16.00
19.03.2021 ora 12.00
Afișarea rezultatelor
22.03.2021, până în ora 12.00
Primirea contestațiilor
23.03.2021
Rezolvarea
contestațiilor,
afișarea
rezultatelor finale

Data afisarii: 26.03.2020

Nr……../………..
PROIECT ERASMUS+
Actiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate, domeniul Formare Profesionala
Titlul proiectului:
„VITRALIUL – FORMĂ, CULOARE ȘI LUMINĂ”
Numarul de referinta: 2020-1-RO01-KA102-079568
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi
Proces – Verbal
pentru definirea criteriilor de selectie si a continutului dosarului de candidatura,
pentru selectia grupului tinta – VET elevi stagiari
Incheiat astazi, 26.02.2021 pentru definirea criteriilor de selectie si a continutului dosarului de
candidatura pentru selectia grupului tinta – VET elevi stagiari, participanti la proiectul de mobilitate
Erasmus+ „VITRALIUL – FORMĂ, CULOARE ȘI LUMINĂ”, Numarul de referinta 2020-1-RO01KA102-079568, finantat prin Programul Erasmus+, Actiunea cheie 1 - VET.
A) Criteriile de selectie:
1. Sa fie elev înscris în anul școlar 2020 – 2021/2021 - 2022 pentru specializarea Desenator tehnic
pentru arhitectura si design/Nivel 4, filiera vocationala Profil Arte vizuale, clasa a XI-a;
2. Sa dovedeasca un nivel corespunzator al competentelor profesionale prin proba practica,
conform specializarii, relevanta pentru proiect;
3. Sa dovedeasca un nivel corespunzator al competentelor lingvistice, prin test scris si proba orala –
interviu de verificare a cunostintelor de limba engleza, cel putin nivel A2;
4. Sa dovedeasca atitudine si motivatie sporita pentru dezvoltarea competentelor profesionale si un
interes crescut pentru formarea profesionala si personala prin interviu in limba engleza, pe baza
scrisorii de intenție prezentate în cadrul unui interviu;
5. Sa dovedeasca calitati morale si de comportament prin evaluarea recomandarii eliberate de
profesorul diriginte;
6. Sa dovedeasca performante si rezultate scolare anuale bune si foarte bune la modulele de
specialitate, obtinute in ultimii doi ani scolari si media la purtare minimum 9 – prin adeverinta
eliberata de unitatea scolara;
7. Sa dovedeasca o stare de sanatate buna, prin adeverinta medicala emisa de medicul de familie.
C) Documentele obligatorii ale dosarului de candidatura
Dosarul de candidatură va cuprinde:
1. Cerere de înscriere tip (Anexa 1);
2. Scrisoare de intenție a candidatului, semnata si datata, care va cuprinde: date de identificare ale
candidatului, modul in care candidatul isi propune sa utilizeze in scoala si in viitoarea cariera
profesionala competentele profesionale si personale dobandite pe parcursul programului de formare
(Anexa 2);

3. Curriculum Vitae în format Europass, semnat pe fiecare pagină si datat – model european in
limba romana;
4. Copie după cartea de identitate;
5. Adeverinta de studii - Adeverinţă de la secretariatul unității școlare unde este înmatriculat
candidatul, prin care se atestă poziţia de elev înmatriculat la domeniul de specializre/calificare, anul
de studii, media anuală la modulele de specialitate, media la purtare si performantele scolare
obtinute in ultimii doi ani scolari;
6. Acordul parental – acordul scris al parintilor pentru participare la mobilitate (Anexa 3);
7. Orice alte documente care sa reflecte implicarea in activitati extrascolare;
8. Recomandare data de dirigintele clasei (Anexa 4);
9. Adeverinta medicala de la medicul de familie, cu mentiunea apt pentru deplasare in strainatate.
10. Declaratie de consimtamant pentru utilizarea datelor personale (Anexa 5)

Selectia participantilor la mobilitate se va realiza prin respectarea principiului evitarii conflictului de
interese, prin semnarea unor declaratii in acest sens, atasate la dosarul de selectie. La baza
selectiei participantilor va exista procedura de selectie, cu respectarea principiilor nediscriminarii,
transparentei, egalitatii de sanse si evitarii conflictului de interese.

Comisia de selectie:
Presedinte……………………………………………………………
Membri ………………………………………………………….........
………………………………………………………….........
………………………………………………………….........

Anexa 1
CERERE DE INSCRIERE
Doamna Director
Subsemnatul/a .............................................................................................. în calitate de elev la
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi”, clasa a XI-a , specializarea Desenator tehnic pentru
arhitectura si design/Nivel 4:
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la CONCURSUL DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ STAGIARI VET în
cadrul proiectului „VITRALIUL – FORMĂ, CULOARE ȘI LUMINĂ”, , inregistrat cu numarul de
referinta: 2020-1-RO01-KA102-079568”, finanțat prin Programul Erasmus+, Actiunea KA1 –
Mobilitatea persoanelor in scopul invatarii.
Declar că AM/NU AM beneficiat de finanțare europeană prin programul Erasmus+ și AM/NU AM
participat la mobilitate în scop educațional în altă țară.
Declar că dețin toate informaţiile legate de acest proiect și cunosc atât drepturile, cât și obligaţiile pe
care le voi avea în calitate de participant la acest proiect.
De asemenea, declar că informaţiile de mai jos sunt reale.
Document de identitate: serie ......., număr ...................., eliberat de ........................................ la
data de ................................, CNP ...............................................................
Domiciliul: localitate ……………………………..…….., strada ……………...……………. nr. ……….,
bloc ………, apartament ……, judeţ ………………, cod poștal ………………………
Telefon fix/mobil: ....................................................................
Email: .......................................................................................
Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
1. Scrisoare de intenție;
2. Curriculum Vitae în format Europass, semnat pe fiecare pagină si datat;
3. Copie după cartea de identitate;
5. Adeverinta de studii;
6. Acordul parental – acordul scris al parintilor pentru participare la mobilitate;
7. Documente care sa reflecte implicarea in activitati extrascolare;
8. Recomandare data de dirigintele clasei;
9. Adeverinta medicala de la medicul de familie, cu mentiunea apt pentru deplasare in strainatate;
10. Declaratie de consimtamant pentru utilizarea datelor personale.
Data:……………………….
Nume și prenume, semnătura elev .........................................
Nume și prenume, semnătura părinte/tutore legal ...................................

Doamnei Director al Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi

Anexa 2
Scrisoare de intenție

Stimată doamnă profesor,
Adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la selectarea membrilor
grupului ţintă al proiectului, având în vedere pregătirea mea în domeniul .........................................,
in cadrul Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi”, precizând că 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. ……………………………………………………………………..........................................…..
Consider ca motivaţia şi calităţile mele sunt corespunzătoare pentru participarea în grupul ţintă al
proiectului „VITRALIUL – FORMĂ, CULOARE ȘI LUMINĂ”, inregistrat cu numarul de referinta:
2020-1-RO01-KA102-079568.
email:…………….....................................
telefon……….................………
Vă mulţumesc,
Nume şi prenume:
Semnătura:
Data:

Anexa 3
ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL
Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………............................................... CNP
……..................... CI……………… eliberată de.…………..…………….., la data de ……………….,
adresa de domiciliu…………………..………..…………………………localitatea …….………………
judeţul ……………… telefon ………..…………e-mail ....................... în calitate de părinte / tutore al
elevului/ elevei nume si prenume….………………………………………….., clasa ……… CNP
………………...,

CI

………………..…,

eliberată

de

………………………….,

la

data

de

…………………, adresa de domiciliu ….……………… localitatea ………………….. judeţul
…………………… telefon …………………, adresă e-mail .......................................
Declar următoarele:
- sunt de acord cu participarea fiului meu /fiicei mele ……………….………..………………….. la
concursul de selecţie pentru proiectul Erasmus + VET Mobility „VITRALIUL – FORMĂ, CULOARE
ȘI LUMINĂ” inregistrat cu numarul de referinta: 2020-1-RO01-KA102-079568;
- îmi asum răspunderea cu privire la îndeplinirea, de către fiul meu / fiica mea,
.………………………………………… a tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarilor prin proiect
(participarea la toate activitățile de proiect, în cazul în care va fi selectat pentru participarea la
stagiul de formare profesională din Spania sau Italia, în calitate de beneficiar).

Data:
Nume și prenume părinte:……………………………………………
Semnătura…………………………

Anexa 4
RECOMANDAREA DIRIGINTELUI
Numele şi prenumele elevei/elevului:
Clasa:
Media la purtare în anul şcolar 2019/2020 sau 2020/2021:
Media la specialitate din anul şcolar 2019/2020 sau 2020/2021:
Prezentaţi aspectele pe care le consideraţi importante despre această/acest elevă/elev, inclusiv o
descriere a caracteristicilor şcolare şi personale. Comparativ cu alţi elevi ai clasei din care face
parte, evaluaţi pe o scară de la 1 la 5 acest elev, în ceea ce priveşte:
1
2
3
4
5
(insuficient)

(satisfăcător) (bine)

(foarte
bine)

(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
Relaţionarea cu ceilalţi
colegi de clasă
Implicare activă în
proiectele şcolii
Potenţial pentru
dezvoltare profesională
Orice informaţie care poate diferenţia eleva/elevul de alţii este binevenită.

Nume şi prenume diriginte
Data

Semnătura

Anexa 5

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/Subsemnata,____________________________________________, identificat cu act
de identitate seria___________, nr _______________, CNP_______________________________,
părinte al elevului ______________________________________, identificat cu act de identitate
seria___________, nr _______________, CNP_______________________________, declar pe
propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor personale ale
fiului/fiicei mele, în cadrul procedurii de selecţie şi recrutare în vederea participării la Proiectul
Erasmus + Mobility „VITRALIUL – FORMĂ, CULOARE ȘI LUMINĂ”, inregistrat cu numarul de
referinta: 2020-1-RO01-KA102-079568, 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 parinte……………..
Semnătură elev………………….

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnatul/a
...........................................................................
în
calitate
de
presedinte/membru in Comisia de selectie pentru participantii la proiectul de mobilitate realizat prin
PROGRAMUL ERASMUS + Actiunea Cheie 1 (KA1) – Proiecte de mobilitate, domeniul
Formare Profesionala - Numarul de referinta 2020-1-RO01-KA102-079568, Titlul proiectului:
„VITRALIUL – FORMĂ, CULOARE ȘI LUMINĂ”, reprezentant al Colegiului Tehnic „Gheorghe
Asachi” Iaşi, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații și sub
sancțiunea excluderii din procedură, declar pe propria răspundere, că NU ma aflu in situatia unui
conflict de interese cu persoanele participante la selectie, nu am legaturi de rudenie pana la gradul
IV si nu sunt parte a unei forme de cooperare cu aceste persoane.

Data:

Semnătura ………………………………………………….

