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CONCURS DE  SELECŢIE   
A PARTICIPANŢILOR  LA PROIECTUL EUROPEAN  
DE FORMARE PROFESIONALĂ ERASMUS PLUS 

NR. 2014-1-RO01- KA 102 – 001102 
 

În perioada 20 -27.01.2015 va avea loc, la Liceul Tehnologic “George Bibescu” Craiova, 
concursul pentru selecţia  participanţilor  la mobilităţile derulate în Spania, în perioada aprilie-iunie 
2015. Concursul de selecţie a participanţilor va avea loc în datele de 20.01.2015  ora 14.00 (flux 
1), respectiv 21.01.2015  ora 14.00  (flux 2), in laboratorul AEL (parter sala 2). 
Cine şi cum se poate  înscrie la concurs? 
Elevii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
sunt elevi la Liceul Tehnologic “George Bibescu” Craiova, în domeniul: 
     - Mecanic (15 participanţi) - calificarea Tehnician mecatronist, clasa a XI-a, nivelul 3 de 
calificare (flux 1); 
     - Electric (15 participanţi) - calificarea Tehnician electrician electronist auto, clasa a XI-a,    
nivelul 3 de calificare (flux 2); 

1. au cunoştinţe de limba engleză, nivel minim A1 (începător); 
2. au depus la secretariatul şcolii un dosar de candidatură care conţine:  

 scrisoare de intenţie;  

 copie xerox după cartea de identitate; 

 acordul scris (nelegalizat) al ambilor părinţi (susţinătorilor legali) pentru deplasarea în 
Spania; 

 Curriculum Vitae (CV) în format Europass; 
au o stare de sănătate bună (aviz de la medicul şcolii). 
Când şi unde vă puteţi înscrie? 
În perioada 12-18.12.2014, respectiv 08 -16.01.2015, orele 10-14.00, la secretariatul şcolii, d-na 
Tatiana Mirică. 
Care sunt probele de concurs şi când au loc? 
 1. evaluarea competenţelor profesionale - test şi probă practică, în perioada 
  20 - 21.01.2015 – ora 14.00; 
    2. evaluarea competenţelor lingvistice - limba engleză ( nivel minim A1) prin test în perioada 
20 - 21.01.2015 – ora 15.00; 
3. Evaluarea competenţelor sociale - adaptabilitatea la un mediu nou, capacitatea de       lucru  
în echipă, capacitatea de comunicare, etc.), interviu, în perioada 20 - 21.01.2015 - ora 16.00. 

Programarea pe probe a candidaţilor înscrişi la examen şi baremul pe probe, vor fi afişate 
ulterior, după definitivarea listei candidaţilor înscrişi. 

Afişarea rezultatelor  va fi în ziua de 23.01.2015, ora 12, la avizierele scolii. 
In data de 26.01.2015 se pot depune eventualele contestaţii. 
Afişarea rezultatelor finale va fi în ziua de 27.01.2015, ora 12, la avizierele scolii. 

Informaţii suplimentare : prof. Simina Constantinov – responsabil proiect si pe site-ul scolii 
www.gsgb.ro- secţiunea Proiecte europene. 
     

      Director, 
Prof. Petre Cauc      Afişat azi 10.12.2014, ora 10 
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