
 
 

Nr.1732/1/14.11.2022 

Aprobat Director, 

Prof. CRISAN Iulia-Otilia 

 

 

APEL  DE SELECŢIE A PARTICIPANȚILOR  - ELEVI 

la mobilitățile desfășurate în cadrul proiectului:  

NR. 2022-1-RO01-KA121-VET-000063945  

Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-VET-000045579 

din cadrul Programului Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport 

2020-2027 – Erasmus+ 

 
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, în urma aprobării spre finanțare a proiectului de 

mobilități VET Nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000063945 , in cadrul ACREDITĂRII cod 2021-1-RO01-

KA120-VET-000045579, din Programul Erasmus+, anunță organizarea selecției pentru: 

- 28 participanţi elevi  şi 4 rezerve care se vor implica activ  în activităţile de formare profesională prin 

stagii de instruire practică în oraşul Granada in Spania, în perioada stabilită de comun acord cu 

partenerul de proiect, precum şi în activităţile pre- şi post – mobilitate. 

Aceștia vor efectua stagiul de instruire practică (aferent modulului CDL pentru clasa a X-a), cu o 

durată de 3 săptămâni (15 zile x 6 ore/zi) la agenți economici de profil nominalizați de partenerul de proiect 

M.E.P. EUROPROJECT , în Granada, Spania, în perioada: 22.05 – 10.06.2023 (+/2 zile, în funcție de biletele 

de avion). 

PARTENERI implicați în proiect: 

 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 

 M.E.P. Europroject Granada 

OBIECTIVELE PROIECTULUI sunt: 

1. Dezvoltarea competențelor profesionale a min 20% elevi/an /clasa a X-a din domeniile 

Industrie alimentară și Agricultură prin efectuarea pregătirii practice la agenți economici 

europeni în vederea integrării pe piața muncii 

2. Dezvoltarea competențelor cheie a minim 20% elevi din clasa a X-a: comunicare în limba 

engleză, competențe digitale, sociale, civice, culturale respectând principiile incluziunii și 

șansei egale la educație 

3. Dezvoltarea competențelor resurselor umane in scopul integrării instrumentelor curriculare, a 

instrumentelor IT în procesul educațional, elaborării de R.E.D. pentru elevii VET și pentru 

orientarea in carieră 

 

GRUPUL ȚINTĂ: 

 28 elevi ai Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară din clasele a X-a, domeniul Industrie 

alimentară și Agricultură, profil “Resurse naturale și protecția mediului”  

 4 cadre didactice VET din cadrul LTIA Arad 

 



 
 

SELECȚIA ELEVILOR: 

Pentru selectarea  elevilor participanți la mobilitatea pentru instruire practică se va avea în vedere 

îndeplinirea următoarelor condiții: 

- elev al LTIA Arad, în clasa a X-a, domeniul Industrie alimentară/ Agricultură 

- competențe profesionale - cel puțin media aritmetică 7 (șapte) la modulele de specialitate studiate 

în clasa a IX-a 

- competențe de comunicare în limba engleză (minim media 7 la sfârșitul clasei a IX-a) 

- conduită civică și morală ireproșabilă (media la purtare la sfârșitul clasei a IX-a, conform 

punctajului prestabilit). 

Selecția va consta în 2 etape: 

ETAPA I – criteriu eliminatoriu 

Depunerea la termen la secretariatul școlii a dosarului de candidatură complet. 

Perioada de depunere: 28.11 – 08.12.2022 

Prezentarea unor dosare incomplet determină neparticiparea la etapele următoare de selecție. 

Acesta va cuprinde (în ordinea precizată): 

1. OPIS (model orientativ – anexa 0) 

2. Cerere de înscriere tip (anexa 1) 

3. Copie xerox carte identitate valabilă;  

4. CV Europass, anexe la CV – copii ale documentelor care atestă activitatea specifică, relevantă pentru 

procedura de selecție, activitatea de voluntariat, etc.(CV template disponibil la adresa 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae )  

5. Scrisoare de intentie datata si semnată. 

6. Recomandare diriginte (anexa 10) 

7. Declaratie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR– tip (anexa 2) 

8. Declaratie privind acceptul pentru postarea imaginii proprii in cadrul activitatilor din proiect- tip 

(anexa 3) 

9. Declaraţie, pe propria raspundere din partea parinţilor, ca sunt de acord cu participarea in proiect şi cu 

deplasarea in strainatate- tip (anexa 4) 

10. Angajament de disponibilitate faţa de activitaţile proiectului- tip (anexa 5) 

11. Adeverinta situație scolară – tip (anexa 6) 

12. Adeverință medicală, de la medicul de familie sau medicul specialist, cu mențiunea “Clinic 

sănătos/Apt pentru a pleca în străinătate”. 

13. Documente doveditoare privind apartenența la medii sociale vulnerabile/oportunități reduse (mediu 

rural/navetist, familii monoparentale, părinți plecați în străinătate, burse sociale, elevi cu C.E.S., boli 

cronice, minorități etnice, migranți/refugiați, elev instituționalizat sau in plasament familial) (anexa 9) 

Notă: 

 Toate anexele tipizate se vor găsi postate in timp util, pe blogul proiectului: 

https://erasmusltia.blogspot.com 

 Dosarele de candidatură se depun de către candidați la secretariatul școlii cu număr de 

înregistrare în perioada menționată.  

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae


 
 

 Dosarul trebuie să conțină doar documente relevante care să dovedească îndeplinirea 

criteriilor de selecție. 

 La finalizarea evaluării tuturor dosarelor de candidatură, se realizează ordonarea 

descrescătoare a scorurilor obținute de candidați.  

 Publicarea rezultatelor privind selecția dosarelor 15.12.2022 

 

ETAPA II – selecția participanților elevi– probe scrise si practice 

 

a. 16.12.2022  Evaluarea on – line a competențelor lingvistice în limba engleză în Laboratorul 

Informatică - accesând link-ul:  www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm 

Rezultatul evaluării se va trimite de către fiecare candidat la adresa de mail: erasmusltia@gmail.com 

b. 16.12.2022  - Evaluarea prin chestionar on – line, în Laboratorul Informatică, a participanților privind 

programul Erasmus+, obiectivele și rezultatele proiectului VET 2022-1-RO01-KA121-VET-000063945 

Webografie:  

https://erasmusltia.blogspot.com/2022/11/ce-este-erasmus.html 

https://erasmusltia.blogspot.com/2022/11/prezentarea-proiectului-erasmusanul-1.html 

https://www.mediafire.com/file/04pa1q3t6gdzxkj/Prezentare_proiect_Erasmus%2540LTIA_2022.pptx

/file 

c. 19-20.12.2022 - Proba practică – se va realiza în atelierul de industrie alimentară /cabinet veterinar și 

va consta în realizarea unei operații specifice domeniilor Industrie alimentară/ Agricultură, utilizând 

dotările avute la dispoziție. 

             CONTESTAȚII – 21.12.2022 

 Candidații pentru un loc ca participant pot solicita reevaluarea dosarului de candidatură, a probei scrise 

privind programul Erasmus+  - în termenul prevăzut în calendarul se selecție. Rezultatele testării on - line a 

competențelor lingvistice în limba engleză precum și a probei practice, nu pot fi contestate. Depunerea 

contestațiilor se va realiza după finalizarea procesului de selecție, în data de 21.12.2022 (ora 9-12), la 

secretariatul școlii. 

 Rezolvarea contestatiilor – 21.12. 2022 – ora 12-16 

 Rezultatele finale după contestații vor fi anunțate cel târziu în data de 22.12.2022, la avizierul 

școlii, pe site-ul școlii (https://indalimarad.ro/) și pe blogul proiectului (https://erasmusltia.blogspot.com/). Se 

va întocmi o listă finală a participanților (și rezervelor) în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.  

Criterii de departajare între candidaţi cu punctaje egale 

Decizia de departajare se va lua în favoarea  candidatului care acumulează cel mai mare punctaj pe 

următorii indicatori:  

1) media generală la sfârşitul clasei a IX-a 

2) media la purtare la sfârşitul clasei a IX-a 

3) proba practică 

http://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm
https://erasmusltia.blogspot.com/2022/11/ce-este-erasmus.html
https://erasmusltia.blogspot.com/2022/11/prezentarea-proiectului-erasmusanul-1.html
https://www.mediafire.com/file/04pa1q3t6gdzxkj/Prezentare_proiect_Erasmus%2540LTIA_2022.pptx/file
https://www.mediafire.com/file/04pa1q3t6gdzxkj/Prezentare_proiect_Erasmus%2540LTIA_2022.pptx/file
https://indalimarad.ro/


 
 

 

Se selectează 28 participanți la mobilitate și 4 rezerve.   

(2 elevi domeniul Industrie alimentara și 2 elevi din domeniul Agricultura). 

  

Informații suplimentare/persoana de contact: prof. Sauliuc Anda – coordonator proiect,  adresa email:   

anda.sauliuc@yahoo.com 

 

 

Coordonator proiect, 

Prof.ing. Sauliuc Anda Flavia 

 

mailto:anda.sauliuc@yahoo.com


 
 

Anexa 1                  CALENDARUL CONCURSULUI DE SELECȚIE 

a participanților  ELEVI la mobilitățile desfășurate în cadrul proiectului Erasmus+:  

2022-1-RO01-KA121-VET-000063945    

Etapa Termen Descrierea operațiunilor Responsabil  

Popularizare

a și apelul de 

selecție 

23 – 25.11. 

2022 

Postarea apelului de selecție pe: 

- site-ul școlii https://indalimarad.ro/,  

- blogul proiectului  
https://erasmusltia.blogspot.com/ 

- la avizierul școlii 

- grupul de WhatsApp al LTIA 

Popularizarea directă a proiectului la clasele a X-a A, 

B,C, D (circulara în școală). Sedință cu elevii claselor 

a X-a și părinții acestora în 25.11.2022. 

Echipa de gestiune 

a proiectului 

Conducere 

Diriginți/clase 

Comisia de selecție 

Etapa I 28.11 –08.12. 

2022 

Depunerea de către candidați a dosarelor de 

candidatură la sercretariatul școlii (cu nr. de 

înregistrare) 

Candidați 

09-14.12. 

2022 

Evaluarea administrativă a dosarelor de candidatură de 

către comisia de selecție, pe baza grilei de evaluare. 

Comisia de selecție 

15.12.2022 Afișarea rezultatelor evaluării dosarelor pe: blog-ul 

proiectului https://erasmusltia.blogspot.com/ și la 

avizierul școlii. 

Comisia de selecție 

Etapa II 16.12.2022 Evaluarea on – line a competențelor lingvistice în 

limba engleză în Laboratorul Informatică  - accesând 

link-ul:  

www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.h

tm și trimiterea rezulta lor la adresa de mail: 

erasmusltia@gmail.com 

Comisia de selecție 

16.12.2022 Evaluarea scrisă a participanților privind programul 

Erasmus+, obiectivele și rezultatele proiectului 

Comisia de selecție 

19-20.12. 

2022 

Susținerea probei practice în: 

- atelierul de industrie alimentară  

- cabinetul veterinar  

(programare în funcție de nr. de candidați) 

Comisia de selecție 

Rezultate  21.12.2022 Afișarea rezultatelor finale (înainte de contestații) – 

ora 8.00 

Comisia de selecție 

https://indalimarad.ro/
https://erasmusltia.blogspot.com/
https://erasmusltia.blogspot.com/
http://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm
http://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm


 
 

21.12.2022 Depunerea contestațiilor: ora 9-12, la secretariatul 

școlii, cu nr. înregistrare 

Candidați  

21.12.2022 Soluționarea contestațiilor, ora 12-16 Comisia de selecție 

22.12.2022 Afișarea rezultatelor finale (după contestații) Comisia de selecție 

 

Dacă nu se vor ocupa toate locurile se va mai organiza o selecție la o dată care va fi anunțată 

ulterior. 

  

Director LTIA, Coordonator proiect, Responsabil privind selecția 

participanților, 

Prof. Crișan  Iulia - Otilia Prof. Sauliuc Anda Prof. Țolea Florina 

 


