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Concurs de selecție  

elevi stagiari la mobilitățile de practică din cadrul proiectului de Acreditare Erasmus+ 

Apelul 2022-2023 

2022-1-RO01-KA121-VET-000054836 

 

 

Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț organizează concursul de selecție în 

vederea alcătuirii grupului-țintă de participanți la un stagiu de practică profesională în Spania, 

prin proiectul de stagii de practică profesională Erasmus+ 2022-1-RO01-KA121-VET-

000054836.  

Proiectul oferă stagii de practică pentru 36 elevi din calificările:  mecanic auto, tinichigiu 

vopsitor auto și electrician constructor, clasele IX-XI învățământ profesional - nivel 3 și pentru 

calificările tehnician transporturi și tehnician electrician electronist auto, clasele IX-XII 

învățământ liceal – nivel 4 (an școlar 2022-2023). 

Elevii selectați vor participa la un stagiu de practică profesională cu durata de 3 

săptămâni, în Valencia/Alicante, Spania. Există 36 locuri disponibile, în două fluxuri de 

mobilitate (9 elevi participanți și un profesor însoțitor). Mobilitățile se vor desfășura în perioada 

Martie-Iulie 2023, împreună cu un profesor însoțitor. 

 

Conținutul dosarului de înscriere: 

1. Cerere de înscriere tip (formular disponibil la secretariatul școlii și pe site-ul de proiect 

2. Caracterizarea elevului de către profesorul diriginte, cu media 10 la purtare în anul 

școlar 2021-2022. 

3. Copie act de identitate (CI); 

4. Scrisoare de intenție în care elevul va explica de ce dorește să participe la proiect și cum 

considera că îl va ajuta acest lucru în activitatea profesională viitoare. (model de 

formular se găsește la secretariatul școlii); 

5. Declarație de acord din partea părinților pentru participare la concursul de selecție 

(model de formular se găsește la secretariatul școlii); 

6. Adeverință medicală de la medicul de familie, semnată și ștampilată de acesta, care să 

ateste că elevul este apt din punct de vedere medical pentru stagiu de practică pe o 
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perioadă de 3 săptămâni în Spania, în cadrul proiectului Erasmus+ 2022-1-RO01-

KA121-VET-000054836 

7. Dosarele se depun la secretariatul Colegiului Tehnic de Transporturi Piatra Neamț. 

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11.01.2023 

 

Datele și locurile de desfășurare a testelor teoretice/lb. engleză/probelor de specialitate vor fi 

afișate cu cel puțin 48h înainte de momentul desfășurării, în funcție de numărul elevilor înscriși. 

 

Criterii și probe de selecție: 

Procesul de selecție va consta în următoarele probe: 

1) Testare lingvistică limba engleză 

- va consta într-o probă scrisă prin intermediul unei platforme de testare a competențelor 

lingvistice (http://examenglish.com/leveltest/); 

- va reprezenta 25% din punctajul total. 

2) Testarea competențelor de specialitate 

- va consta în probă practică în acord cu profilul candidatului; 

- va reprezenta 50% din punctajul total. 

3. Interviu  

- va consta în prezentare scrisorii de motivaţie şi o discuţie pe tema proiectului 

- va reprezenta 25% din punctajul total. 

 

Vor fi acordate 10 puncte suplimentare elevilor care provin din medii defavorizate (se vor 

solicita documente doveditoare). 

 

Criterii departajare în cazul punctajelor egale: rezultatele competențelor de specialitate. 

Selecția se va face în limita locurilor disponibile, în ordinea descrescătoare a punctajelor - 

admis/rezervă/respins; 

Locuri disponibilele: 36 

Punctaj maxim posibil: 110p 

 

Afișarea rezultatelor – în 5 zile lucrătoare de la data finalizării procedurii de selecție. 

Contestații – se depun la secretariat în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor 

Rezultate finale – în termen de 3 zile de la data depunerii contestațiilor 

 

 

 

Director,                                12.12.2022 

Prof. Mihăeș Daniela 
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