
                                                                         

 

ANUNȚ 
 COMISIA DE IMPLEMENTARE A  PROIECTULUI  „Stagii de practica 
in spatiul european-oportunitate de dezvoltare socio-profesionala si 
personala”, Indicativ: 2017-1-RO01-KA102-036287 ANUNȚĂ 
DEMARAREA PROCEDURILOR DE SELECȚIE A ELEVILOR . 

 
CRITERII DE SELECȚIE  
Selecția se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la cele 
două probe de selecței:  
 
 1.Dosarul de candidatură, maxim 50 de puncte  și acesta  trebuie să cuprindă: 
- SCRISOAREA DE INTENTIE care sa demonstreze dorinta participantului de a se 
dezvolta profesional si personal,  
- CV-ul EUROPASS care sa cuprinda participarea la activitati extracurriculare sau la 
alte activitati cu rol dezvoltare personala,  
- rezultatele la invatatura care sa reflecte interesul fata de modulele de specialitate,  
- recomandarea dirigintelui,  
- acordul parintilor de a participa la selectie 
 
2. INTERVIUL maxim 50 de puncte pentru  cele două probe: 
- motivația de participare la proiect 
- cunoștințe minime de limba engleză 
Punctaj final = suma celor două punctaje obținute 
 

ETAPELE SELECȚIEI: 

10.11.2017- 20.11.2017 Depunerea dosarelor de candidatură 
 
21.11.2017- 25.11.2017 Evaluarea dosarelor de candidatură 
 
25.11.2017- 04.12.2017  Desfășurarea interviurilor 
 
05.12.2017,  ora 16,          Afișarea rezultatelor 
 
06.12.2017, Ora 14-16    Primirea contestațiilor 
 
10.12.2017, Ora 16.00  Afișarea rezultatelor finale 
 
 
 
 
 
 



                                                                         

 
ECHIPA DE SELECȚIE A ELEVILOR: 

 - DOUĂ CADRE DIDACTICE PENTRU EVALUAREA ȘI PUNCTAREA 
DOSARELOR DE CANDIDATURĂ; 
- DOUĂ CADRE DIDACTICE PENTRU REALIZAREA INTERVIULUI ȘI A 
CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA ENGLEZĂ; 
- SECRETARUL COMISIEI DE SELECȚIE- SECRETARUL ȘCOLII 
 
SCOPUL PROIECTULUI este  formarea de competente si comportamente de 
cetateni activi ai societatii la 75 de elevi prin desfasurarea de stagii de pregatire 
practica in spatiul european 
 
OBIECTIVELE PROIECTULUI sunt: 
- Formarea la 75 de elevi a competentelor profesionale practice stabilite in 
standardele de pregatire profesioanala in conditii reale de munca acordate de catre 
agenti economici si institutii de invatamant din spatiul european. 
- Dezvoltarea aptitudinilor si abilitatilor a 75 de elevi de a se adapta cu usurinta 
cerintelor unui viitor loc de munca prin efectuarea de stagii de pregatire practica la 
agenti economici viabili din spatiul european 
- Insusirea de catre 75 de elevi a comportamentelor si atitudinilor  pozitive privind 
asumarea deciziilor in formarea si cautarea unui loc de munca 
- Cresterea atractivitatii orelor de pregatire practica la 20  clase de invatamant 
profesional si tehnic prin utilizarea exemplelor de buna practica aduse in scoala de 
catre cei 75 de elevi implicati in desfasurarea mobilitatilor   
 
STAGIILE DE PRACTICĂ DISPONIBILE SUNT: 
 
ASOCIAȚIA INTERCULTURALĂ MOBILITY FRIENDS, situată în Braga și Barcelos, 
Portugalia care ofera stagiu de pregatire practica pentru: 
• Clasa a XI-a, calificarea,  tehnician in agricultura la  compania "Comercio de 
agregados e producao agricola" pentru un numar de 9 elevi timp de 2 saptamani, 
pentru modulul  ” Organizarea exploatării agregatelor şi instalaţiilor folosite în 
agricultură” 
• Clasa a XI-a, calificarea tehnician ecolog si protectia calitatii mediului  la Camara 
Municipal de Barcelos – administratorul companiei de ape   Aguas de Barcelos 
pentru un numar de 9 elevi timp de 2 saptamani, pentru modulul ” Poluarea şi 
protecţia mediului” 
• Clasa a XI-a, calificarea tehnician in prelucrarea lemnului la compania "Espacos 
Miranda", pentru un numar de 9 elevi timp de 2 saptamani, pentru modulul ” - 
Tehnologia semifabricatelor superioare din lemn” 
• Clasa a IX-a – invatamant profesional de 3 ani, calificarea horticultor – firma 
BIOCELOS din Barcelos, producator si distribuitor de produse agricole organice 
pentru un numar de 15 elevi timp de 2 saptamani in baza curricumului in dezvoltare 
locala ”Agricultura bio” 
 
 
 
 



                                                                         

 
- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.A. PISCHEDDA" , orasul Bosa,  
regiunea Sardegna,  Italia care ofera stagiu de pregatire practica pentru: 
• Clasa a XI-a – invatamant profesional de 3 ani, calificarea horticultor pentru 9 elevi  
doua saptamani de stagiu de pregatire practica, modulul ”Cultivarea vitei de vie” timp 
de 2 saptamani 
• Clasa a XI-a – invatamant profesional de 3 ani, calificarea zootehnist pentru 9 elevi  
doua saptamani de stagiu de pregatire practica, modulul ”Plante furajere” timp de 2 
saptamani 
 
- ASOCIATIEI DE FORMARE PROFESIONALA GIOVANI PER L’EUROPA, 
localitatea Nicotera din regiunea Calabria, Italia 
• Clasa a X-a – invatamant profesional de 3 ani, calificarea horticultor si zootehnist 
pentru 15 elevi doua saptamani de stagiu de pregatire pracica avand la baza 
curriculumul in dezvoltare locala ”Amenajarea si intretinerea spatiilor verzi” 
 
 
DIRECTOR,                                                                        RESPONSABIL PROIECT, 
Prof. Fegher Augustina Felicia                                             Prof. Ștefănucă Mihaela 


