
MINISTERUL EDUCATIEI ȘI CERCETĂRII  
Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia                             
Str. Gheorghe Pop de Băsești nr.2  

 cod 510215, jud. Alba             
                 Tel./fax: 0258834102  
 Web: www.aicta.ro  

                        Mail: office@aicta.ro  
  

1  

  

                                                                                                                                                   

ANUNȚ  

  
 PRIVIND SELECȚIA ELEVILOR STAGIARI VET PARTICIPANȚI LA MOBILITATE  

pentru proiectul cu titlul „COOLART – NOI COMPETENȚE EUROPENE PENTRU 

ARTELE  
SPECTACOLULUI”  

Contract de finanțare Nr. de referință nr. 2019-1-RO01-KA102-062817  
  

Vor fi selectați elevii care vor participa la programul pentru formare profesională corespunzător 

mobilității, care se va desfășura în Spania, la Valencia.  
  

  

I. Criteriile de selecție:   
1.Să fie elev înscris în anul școlar 2020-2021, clasa a XI-a, profil tehnic, în una din variantele:  

a) Domeniul de pregătire profesională Industrie textilă și pielărie/ Calificarea profesională  
Tehnician designer vestimentar/Nivel 4 (10 elevi);   
b) Domeniul de pregătire profesională Estetica și igiena corpului omenesc/ Calificarea 

profesională Coafor stilist/Nivel 4 (10 de elevi).  
2. Să dovedească un nivel corespunzător al competențelor profesionale prin proba practică, 

conform calificării profesionale, relevantă pentru proiect;  
3. Să dovedească un nivel corespunzător al competențelor lingvistice, prin test scris și probă 

orală – interviu de verificare a cunostințelor de limba engleză, cel puțin nivel A2;  

4. Să dovedească atitudine și motivație sporită pentru dezvoltarea competențelor profesionale și 

un interes crescut pentru formarea profesională și personală prin interviu în limba engleză, pe 

baza scrisorii de intenție prezentate în cadrul unui interviu;  
5. Să dovedească calități morale și de comportament prin evaluarea recomandării eliberate de 

profesorul diriginte;  
6. Să dovedească performanțe și rezultate școlare anuale bune și foarte bune la modulele de 

specialitate, obținute în ultimii doi ani școlari și media la purtare minimum 7 – prin adeverința 

eliberată de unitatea școlară;  

7. Să dovedească o stare de sănătate bună, prin adeverința medicală emisă de medicul de 

familie.  
  

VOR AVEA PRIORITATE ELEVII CARE NU AU PARTICIPAT LA NICIO MOBILITATE PRIN 
ERASMUS+  

 Numărul de locuri pentru care se organizează selecția:  
 Tehnician designer vestimentar  - 10 elevi titulari   
 Tehnician designer vestimentar  - 2 elevi rezerve   
 Estetica și igiena corpului omenesc: Coafor stilist - 10 elevi titulari   
 Estetica și igiena corpului omenesc: Coafor stilist - 2 elevi rezerve  
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 Dosarul de candidatură va cuprinde:   
1. Cerere de înscriere tip (Anexa 1);   

2. Scrisoarea de intenție a candidatului, semnată și datată, care va cuprinde: datele de 

identificare ale candidatului, modul în care candidatul își propune să utilizeze în școală și în 

viitoarea carieră profesională competențele profesionale și personale dobândite pe 

parcursul programului de formare (Anexa 2);  
3. Curriculum Vitae în format Europass, semnat și datat – model european în limba română;  

4. Copie după cartea de identitate;   

5. Adeverința de studii - adeverinţă de la secretariatul unității școlare unde este înmatriculat 

candidatul, prin care se atestă poziţia de elev înmatriculat la domeniul de pregătire 

profesională și calificarea pentru care se organizează selecția, anul de studii, media 

modulelor de specialitate din ultimii doi ani, media la purtare (minim 7,00) și performanțele 

școlare obținute (diplome la concursuri de specialitate).  
6. Acordul parental – acordul scris al părinților pentru participare la mobilitate (Anexa 3);   
7. Orice alte documente care să reflecte implicarea în activități extrașcolare – sesiuni de 

comunicare, cercuri științifice;  
8. Recomandare dată de dirigintele clasei (Anexa 4);  

9. Adeverința medicală de la medicul de familie, cu mențiunea apt pentru deplasare în 

străinătate.   
10. Declarație de consimțământ pentru utilizarea datelor personale (Anexa 5).  

  

IV. Menţiuni suplimentare   

 Înscrierea elevilor este voluntară;  

 Documentele din dosarul de candidatură se vor realiza într-un singur exemplar și vor fi 

introduse ÎN ORDINEA DE MAI SUS într-un dosar de plastic cu șină (FĂRĂ FOLIE). Orice 

informație eronată va duce la eliminarea candidatului;   

 Selecţia elevilor se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, 

dizabilităţi, categorie socială şi orice alt criteriu), ţinându-se cont de priorităţile şi indicatorii 

specificaţi în proiect (participanți din mediul urban/rural);   

 Se vor selecta suplimentar 2 elevi/flux, de rezervă în vederea completării grupului ţintă, în 

cazul in care, din motive obiective, unii dintre cei selectaţi renunţă, înainte de începerea 

stagiului de practică;   

 Ierarhizarea candidaților se realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, 

conform grilei de evaluare.  

  

V. Calendarul concursului de selecție  

Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților la stagiu: elevi - Etapa 1 

Fluxul 4 

 

  Fluxul 4 

22.02.2021 - 26.02.2021 Informarea elevilor 

01.03.2021 - 02.03.2021 Depunerea dosarelor de candidatură  

03.03.2021 – 04.03.2021 Evaluarea dosarelor de candidatură  

05.03.2021 Afișarea repartizării pe zile și săli la probele 
scrise și practice 
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08.03.2021  
➢ Proba de atestare a competențelor 

profesionale/Cunostințe teoretice design 
vestimentar /proba scrisă 
orele 14,00-15,00 
ON-LINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desfășurarea concursului de selecție   

09.03.2021  
➢ Proba de atestare a competențelor 

profesionale/ proba practică 
orele 14,00-16,00 
atelier confectii textile sala 3 corp A 

10.03.2021  
➢ proba privind cunoașterea limbii străine 

folosite în mobilitate/engleză minim 
A2/scris și oral, interviu 
orele 14,00-17,00 
ON-LINE 

12.03.2021 
orele 8,00-10,00 

Afișarea rezultatelor    

15.03.2021 
orele 10,00-15,00 

Primirea contestațiilor  

16.03.2021 Rezolvarea contestațiilor, afișarea rezultatelor 
finale 

 
 
Fluxul 5 

22.02.2021 - 26.02.2021 Informarea elevilor 

01.03.2021 - 02.03.2021 Depunerea dosarelor de candidatură  

03.03.2021 – 04.03.2021 Evaluarea dosarelor de candidatură   

05.03.2021 Afișarea repartizării pe zile și săli la probele 
scrise și practice 

08.03.2021  
➢ Proba de atestare a competențelor 

profesionale/Cunostințe teoretice 
stilistica coafurilor /proba scrisă 
orele 14,00-15,00 
ON-LINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desfășurarea concursului de selecție   

09.03.2021  
➢ Proba de atestare a competențelor 

profesionale/ proba practică 
orele 14,00-16,00 
atelier estetică sala 19 corp B 

11.03.2021  
➢ proba privind cunoașterea limbii străine 

folosite în mobilitate/engleză minim 
A2/scris și oral, interviu 
orele 14,00-17,00 
ON-LINE 
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12.03.2021 
orele 8,00-10,00 

Afișarea rezultatelor    

15.03.2021 
orele 10,00-15,00 

Primirea contestațiilor  

16.03.2021 Rezolvarea contestațiilor, afișarea 
rezultatelor finale 

 
 

VI. Baremul de evaluare conform criteriilor:  
 Evaluarea dosarului – 10%;  

 Testarea cunostințelor teoretice de design vestimentar – 30 %;  

 Proba de atestare a competențelor profesionale/cunoștințe practice  - proba practică – 

30%;  

 Proba privind cunoașterea limbii străine folosite în mobilitate/engleză minim A2/Limba 

engleză scris – 15%;  
 Interviu în limba engleză (prezentarea scrisorii de intenție) – 15%.  

  

VII. Depunerea contestațiilor  

 Eventualele contestații privind rezultatele procesului de selecție a elevilor vor fi depuse în 

24 de ore de la afișarea listei, la secretariatul scolii.  
 Decizia comisiei pentru soluționarea contestațiilor este definitivă.  
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                                                                                                                               Anexa 1  

          CERERE DE INSCRIERE  

Doamnă Director 

  

  

Subsemnatul/a .............................................................................................. în calitate de elev la 

Colegiul  
Tehnic “APULUM”, clasa a .........-a, calificarea 

...........................................................................................  vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la 

CONCURSUL DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ STAGIARI VET în cadrul proiectului „COOLART – 

NOI COMPETENTE EUROPENE PENTRU ARTELE SPECTACOLULUI”, cu numarul de 

referinta 2019-1-RO01-KA102-062817, in cadrul Programului Erasmus+, Actiunea KA1 – 

Mobilitatea persoanelor in scopul invatarii, finanțat prin programul Erasmus+.   
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 APULUM  
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                                                                                                                          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 APULUM, 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 „COOLART – NOI COMPETENTE EUROPENE PENTRU ARTELE 

SPECTACOLULUI”, cu numarul de referinta 2019-1-RO01-KA102-062817 

email:…………….....................................  

telefon……….................………   

  

  

Vă mulţumesc,  

  

Nume şi prenume:   

Semnătura: 

Data:  
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                                                                                                                                     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 „COOLART – NOI COMPETENTE EUROPENE PENTRU ARTELE 

SPECTACOLULUI”, cu numarul de referinta 2019-1-RO01-KA102062817 - 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, în calitate de beneficiar).   

  

  

  

  

Data:   

Nume și prenume părinte:……………………………………  

                   Semnătura…………………………  
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                                                                                                                                           Anexa 4                                                                                                                   

RECOMANDAREA DIRIGINTELUI  
  

Numele şi prenumele elevei/elevului:  

Clasa:   

  

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 privinţa criteriilor următoare:  

  

  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            

Relaţionarea cu ceilalţi colegi de 
clasă  

          

Implicare în proiectele şcolii            

Potenţial pentru dezvoltare 
profesională  

          

Orice informaţie care poate diferenţia eleva/elevul de alţii este binevenită.    

    

  

  

Nume şi prenume diriginte              Semnătura   

Data  
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                                                                                                                                            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+, „COOLART – NOI COMPETENTE EUROPENE PENTRU ARTELE 

SPECTACOLULUI”, cu numarul de referinta 2019-1-RO01-KA102-062817, 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………………….  

  

  

    

  

  

  

  

               


