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ANUNT  SELECTIE  GRUP  TINTA 

 proiect 2015-1-RO01-KA102-014927 
 
 
 
Coordonator consortiu - Liceul Tehnologic Costesti – AG 
Partener - Liceul Tehnologic “Dinu Bratianu” Stefanesti – AG 
Partener - Liceul Tehnologic “Capitan Nicolae Plesoianu” Ramnicu Valcea – VL 
 

Echipa de selecţie a proiectului "Competente practice de nivel european - profesionalism 
si competitivitate in formarea initiala a elevilor", nr proiect 2015-1-RO01-KA102-014927, anunţă 
că în perioada 26.10.2015 – 06.11.2015, va avea loc selecţia grupului ţintă pentru proiectul de 
mobilităţi cu finanţare europeană, derulat prin Programul Erasmus +. 
 

Grup ţintă: 76 elevi, dintre care: 
 

 Lic. Tehnologic Costesti, AG: 
-  16 mecanic auto, clasa a X-a; 
-  14 tehnician transporturi, clasa a XII-a 
TOTAL  PARTICIPANTI  LICEUL  TEHNOLOGIC  COSTESTI – 30  ELEVI. 
 

 Lic. Tehnologic “Dinu Bratianu” Stefanesti, AG: 
-  16 mecanic auto, clasa a X-a; 
-  14 tehnician transporturi, clasa a XII-a 
TOTAL  PARTICIPANTI  LICEUL  TEHNOLOGIC  “DINU BRATIANU” STEFANESTI – 30  

ELEVI. 
 

 Lic. Tehnologic “Capitan N. Plesoianu” Rm. Valcea, VL: 
-  8 mecanic auto, clasa a X-a; 
-  8 tehnician transporturi, clasa a XI-a 
TOTAL  PARTICIPANTI  LICEUL  TEHNOLOGIC  “Capitan NICOLAE PLESOIANU” 

RAMNICU VALCEA – 16  ELEVI. 
 

• Obiectivul general al proiectului:  
Proiectul "COMPETENT-EU” are ca obiectiv general dobandirea de competente 

profesionale practice de catre elevi, in calificarile profesionale mecanic auto si tehnician 
transporturi,astfel  incat acestia sa devina competitivi pe piata europeana a muncii, 
dezvoltarea personala a elevilor si pregatirea pentru tranzitia de la scoala la viata activa. 

 
Loculul de desfăşurare a proiectului: Marea Britanie, Plymouth. 



Dosarul de aplicație trebuie să conțină: 
 scrisoare de intenție, 
 CV în format europass, 
 documente care să ateste competenţele descrise în CV, 
 copie certificat naştere, act de identitate, 
 adeverinţă din care să reiasă că este elev al Liceului respectiv, 
 clasa în care este elev, 
 recomandare diriginte, 
 adeverinta medicala, 
 declaratie parinte ca este de acord cu inscrierea elevului la proiect. 

 
Dosarele de candidatura se depun la secretariatul unitatii scolare. 
Perioada de depunere a dosarelor de candidatura: 26 – 30.10.2015. 
Data de susţinere a concursului: 04.11.2015, orele 14.00 
Afisarea rezultatelor: 05.11.2015, orele 10.00 
Depunere contestatii: 05.11.2015, intre orele 11.00– 13.00, la secretariatul Liceului Tehnologic 
„Dinu Brătianu” Ștefănești. 
Afisare rezultate finale: 06.11.2015, orele 12.00. 
 
Probe concurs:  
- interviu, 
- proba scrisa la limba engleza,  
- proba practica la specialitate, in functie de calificarea respectiva. 
NOTA: proba practica nu poate fi contestata. 
 

Locul desfăşurării concursului de selecţie:  
 Liceul Tehnologic „Dinu Bratianu” Stefanesti – Laborator auto, orele 14.00 

 
 
 
 
Informaţii suplimentare:  

 
 Director – prof. Vergiliu GORGOI, tel. 0744922097 
 Responsabil proiect– prof. Renate RAICEA, tel. 0740041942 
 

 
 
 

 
 
 
Director,                                                                                            Responsabil proiect, 
 
Prof. Vergiliu GORGOI                                                                    Prof. Renate Alice RAICEA 
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CRITERII DE SELECŢIE 
proiect nr. 2015-1-RO01-KA102-014927 

 
Probele de concurs, pentru selecţia elevilor în proiectul "Competente practice de nivel 

european - profesionalism si competitivitate in formarea initiala a elevilor", nr proiect 2015-1-
RO01-KA102-014927, sunt: 

1. test scris la limba engleză; 
2. proba practica de specialitate; 
3. interviu. 

 
Pentru selecţia în cadrul proiectului, criteriile de selecţie sunt următoarele: 
 

1. Candidatul să fie elev în clasa a X-a pentru calificarea profesională “mecanic auto” 
respectiv clasa a XII-a pentru calificarea profesională “tehnician transporturi”; 

2. Cunoştinţe de limba engleză; 
3. Cunoştinţe de specialitate privind:  

Clasa a X-a: demontarea si montarea motoarelor cu ardere interna; verificarea functionalitatii 
si determinarea diferitelor grade de uzura ale motoarelor; inlocuirea de componente uzate 
respectand normele de asigurare a calitatii si NSSM;  utilizarea, verificarea, completarea 
fluidelor de lucru cu respectarea normelor de PSI, de protectie a muncii si mediului specifice. 
Clasa a XII-a: efectuarea lucrarilor de intretinere ale echipamentelor si instalatiilor specifice 
domeniului auto; utilizarea SDV-urilor si AMC-urilor specifice domeniului auto; intocmirea 
documentatiei tehnice cu privire la evaluarea lucrarilor conform standardelor din domeniul 
auto; aplicarea metodelor de control cu instrumente si dispozitive speciale; aplicarea 
metodelor de control defectoscopic nedistructiv; depistarea defectelor macroscopice; 
depistarea defectelor de functionare ale echipamentelor auto; efectuarea controlului 
semifabricatelor, pieselor si sistemelor tehnice; aplicarea NSSM si respectarea mediului, astfel 
incat sa fie asigurata dezvoltarea durabila si formarea unui comportament ecologic.  

4. Gradul de implicare în activităţile şcolare, extraşcolare şi voluntariat; 
5. La medii egale, va fi selectat candidatul cu nota cea mai mare, în ordine la: specialitate, 

limba engleză şi interviu. 
 
 
 
Director,         Responsabil proiect, 
 
Prof. Vergiliu GORGOI      Prof. Renate Alice RAICEA 
 


