
Procedura de selecție a participanților la mobilitate 

în cadrul proiectului  

PROFESIONISTI PENTRU ROMANIA 

 în vederea participării la stagiul de practică din Italia din perioada 29.03-16.04.2021 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii 

 

Nr. 

Crt. 
Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

 

Numele şi prenumele 

 

Funcţia 

 

 

Data 

 

Semnătura 

 

 1 2 3 4 5 

1. Elaborat Mutu Doina Loredana Responsabil 

selectie  

  

2. Verificat Olteanu Mihaela Coordonator 

CEAC 

  

3. Avizat 
Diaconu Lavinia 

Coordonator 

proiect 

  

4. Aprobat Mutu Doina Conducător 

entitate 

  

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 

ediţiei procedurii 

 

Nr. 

crt. 
Scopul 

Difuzării 

Exemplar 

nr. 

 

Departament 

 

Funcția 

Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

 

Semnătura 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Aplicare   

Comisii 

metodice, 

compartiment 

financiar 

Personal 

didactic, 

nedidactic 

Drăghici Cristina 

Mutu Doina 

Călușaru Mirela 

  

I. Scopul procedurii  

 În cadrul procesului se urmărește selectarea obiectivă și transparentă a elevilor de clasa a X-a de la 

profilul servicii care reprezintă grupul țintă al mobilității din Italia desfășurată în cadrul proiectului  

PROFESIONISTI PENTRU ROMANIA /2019-1-RO01-KA102-061506 

Nr. 

Crt. 
Ediţia sau, după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componentă 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data la care se 

aplică prevederile 

sau revizia ediţiei 

 1 2 3 4 

1. Ediţia I    

2. Revizia 1    

3. Revizia 2    



Vor fi selectați elevii care vor participa activ la programul de mobilitate în scopul formării 

profesionale ce va avea loc în Vibo Valentia, Italia, în lunile martie si aprile 2021. 

 

 II. Descrierea procedurii  

Selecția elevilor se va organiza  în conformitate cu prevederile:  

- Contractului de finanțare 2019-1-RO01-KA102-061506, încheiat între Agenția Națională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Liceul Tehnologic UCECOM 

“Spiru Haret” Craiova,  în calitate de beneficiar al proiectului;  

-  Aplicației proiectului depuse pentru finanțare la Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației și Formării Profesionale la 1 februarie 2019. 

 

Prin respectarea procedurii de selecție, vor fi selectați:  

- 4 elevi participanți + 2 elevi cu statut de rezervă din clasele a X- a Liceu, de la profilul servicii, 

calificarea Coafor stilist, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.  

- 2 elevi participanti+ 2 elevi cu statut de rezervă din clasele a X- a Învățământ profesional din domeniul 

Estetica și igiena corpului omenesc, calificarea Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, în ordinea 

descrescătoare a punctajului obținut. 

II.1. Criterii de selecție a candidaților  

1. Să fie elev în clasa a X-a la profilul servicii/domeniul Estetica și igiena corpului omenesc; 

2. Să dovedească un nivel corespunzător al competenţelor profesionale atestate prin probele scrise și 

 practice de specialitate dar și prin recomandarea eliberată de profesorul de specialitate și media din anul 

școlar anterior; 

       3. Să dovedească un nivel corespunzător al competenţelor lingvistice la limba engleză; 

4. Să fie motivat pentru dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul unei mobilități și să valorifice 

rezultatele obținute în propria-i formare profesională, aspect apreciat prin scrisoarea de intenție; 

5. Să aibă abilități de comunicare, relaționare, inițiativă organizatorică – rezultate din evaluarea 

recomandării eliberate de profesorul diriginte;  

6. Să aibă acordul scris al părinților sau tutorilor legali pentru deplasarea în străinătate în perioada 

stabilită;  

 

II.2. Conținutul dosarului de candidatură:  

1. Cerere de înscriere tip (anexa 1);  

2. Copie după CI; 

3. CV-Europass în limba română; 

4. Scrisoare de intenție care va cuprinde: date de identificare ale candidatului, modul în care mobilitatea de 

formare răspunde nevoii de dezvoltare profesională a candidatului, modul în care candidatul își propune să 

utilizeze, în școală și în viitoarea carieră profesională, competențele dobândite pe parcursul stagiului de 

formare;(anexa 2) 

5. Acordul scris al părinților sau tutorilor legali pentru deplasarea în străinătate în perioada stabilită  (anexa 

3); 

6. Recomandare dată de dirigintele clasei și profesorul de specialitate (anexa 4); 

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și introduse în ordinea prezentată mai sus, într-un 

dosar cu șină.  

 

II.3. Etapele selecției:  

- Publicarea/anunțul selecției;  

- Înscrierea candidaților;  



- Verificarea eligibilității candidaților și evaluarea documentelor depuse;  

- Desfășurarea concursului de selecție;  

- Afișarea rezultatelor;  

- Depunerea și analiza eventualelor contestații;  

- Afișarea listei finale a candidaților selectați și respinși cu mențiunile ADMIS, REZERVĂ, RESPINS.  

 

II.4. Calendarul concursului de selecție 

 

11 ianuarie  2021  – anunţarea şi afişarea criteriilor (site-ul liceului; avizier elevi) 

14 ianuarie – 19 ianuarie  ora 18.00, depunerea dosarelor de candidatură la secretariat, cu nr. de 

înregistrare 

20-22 ianuarie 2021  – evaluarea dosarelor de candidatură şi afişarea listelor pentru susţinerea 

probelor practice şi a interviului 

25 ianuarie  2021 – interviu 

26 ianuarie 2021 – probă competenţe de specialitate 

27 ianuarie 2021 – afişarea rezultatelor 

28 ianuarie 2021  – depunerea contestaţiilor 

                29 ianuarie 2021  - rezolvarea contestaţiilor şi anunţarea grupului ţintă selectat  

II.5. Probele concursului de selecție:  

1. Proba scrisă - pentru evaluarea competențelor profesionale din modulele vizate;  

2. Interviu ; 

II.6. Criteriile specifice de selecție și indicatori de evaluare 

 

CRITERIUL   INDICATORI DE EVALUARE PUNCTAJ MAXIM 

Performante școlare obținute de 

candidat (rezultate școlare, 

participări la olimpiade și 

concursuri școlare), motivație și 

abilități personale 

 

Evaluarea C.V.-ului și a 

documentelor anexate la dosarul 

de candidatură:  

CV  

Scrisoarea de intenție  

Recomandarea dirigintelui 

Recomandarea profesorului de 

specialitate 

 

 

 

 

 

Competențe profesionale de 

specialitate  

Proba scrisă de specialitate – 

test scris  

100 de puncte 

 

Abilitati de comunicare Interviu  100 puncte 

    

Se va calcula media aritmetică între punctajele celor două probe, se va folosi sistemul de notare de la 

1-10, media minimă de eligibilitate va fi minim 5. 

Toti candidații cu note peste 5 în afara primilor 20 vor rămâne cu statut de rezervă în ordine descrescătoare a 

mediilor. 

      

III. Tematică și bibliografie: 

 

-Ondularea parului  



-Intinderea parului cu placa pentru par 

-Coafarea parului 

-Vopsirea parului 
 

Bibliografie:  

 
1. A şti cum! – Wella  

2. Coafura de la A la Z, Nineta Dumbravă, Editura Scrisul Românesc  

3. Manualul Frizerului şi Coaforului-E.D.P., Bucureşti, 1971  
 

 
IV. Contestații  

 

Eventualele contestații privind rezultatele procesului de selecție vor fi depuse în data  de 29 ianuarie  

între orele 12. 00 -14.00, la secretariatul școlii. Contestația va fi analizată de o comisie numită de 

responsabilul proiectului care va fi formată din alte persoane decât cele care au participat la evaluarea 

inițială. Decizia comisiei de soluționare a contestației este definitivă.  

 

V. Cerințe pentru participanți ( în timpul și după finalizarea proiectului):  

a. respectarea programului de pregătire lingvistică, pedagogică și culturală, care se va desfășura anterior 

perioadei de mobilitate;  

b. respectarea programului de lucru, în cadrul mobilității, precum și a solicitărilor echipei de gestiune a 

proiectului;  

c. elaborarea raportului individual în termen de 30 de zile de la revenirea din mobilitate;  

d. implicarea activă în activitățile de diseminare și valorizare prevăzute în proiect în conformitate cu 

planului de diseminare și valorizare din cadrul proiectului; 

 
  



Anexa nr. 1 
 
 
 

PROFESIONISTI PENTRU ROMANIA 

2019-1-RO01-KA102-061506 
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM “SPIRU HARET” 

 

 

Nr. .....................din ...........................  

 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE 

     

Subsemnatul …..................………………………………...........…, posesor al C.I.  ………………………      

seria …………..      , elev/ă în clasa a  …………… , la  Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Craiova 

doresc să particip la Concursul de selecție în vederea constituirii echipei participante la stagiul de practică 

organizat în Italia, Vibo Valentia, în luna iunie/ iulie 2021, în cadrul proiectului “PROFESIONISTI 

PENTRU ROMANIA” 

2019-1-RO01-KA102-061506 

 
Anexez la prezenta cerere următoarele documente:  

1. Copie după CI; 

2. CV-Europass 

3. Scrisoare de intenție;  

             4. Acordul scris al părinților sau tutorilor legali pentru deplasarea în străinătate în perioada stabilită; 

5. Recomandare dată de profesorul diriginte și profesorul de specialitate; 

 

Data ................................     Semnătura elevului .......................... 

 

 

 

 

Domnului Director  al Liceului Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Craiova 

 
 

  



Anexa 2 

 

PROFESIONISTI PENTRU ROMANIA 

2019-1-RO01-KA102-061506 
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM “SPIRU HARET” 

 

Scrisoare de intenţie 

 

Subsemnatul/a, ……………………..…………….............., CNP……………………… domiciliat/ă 

în……………...………. str…………………….....…. nr…… ap……. tel.……........……….. e-mail…………………, prin prezenta 

ȋmi exprim dorinţa de a participa la proiectul cu titlul ”PROFESIONISTI PENTRU ROMANIA” din cadrul 

Programului Erasmus +. 

Informaţiile privind activităţile desfăşurate în cadrul proiectului le-am dobândit în urma participării 

la întâlnirea de deschidere a proiectului, de pe Facebook,  şi de pe pagina de web a instituţiei. 

 Sunt elev/ă în clasa a ……………la Liceul Tehnologic UCECOM ”Spiru Haret” Craiova şi consider că în 

anul anterior am acumulat suficiente competente și cunoștinte teoretice și practice  pentru domeniul 

Estetică..  

Având în vedere necesitatea pregătirii mele în domeniul Estetică, prin participarea ȋn cadrul acestui 

proiect doresc să îmi îmbunătățesc competențele, abilitățile, deprinderile practice  cât și competențele de 

comunicare și adaptare  pentru integrarea în societatea modernă, europeană.  

Consider că pregătirea oferită prin acest proiect îmi va permite pe viitor să  ………..…… …………… 

…………..……………………………………………………………….. …………. 

 

Vă mulţumesc,  

(numele si semnătura candidatului) 

 

Data:  

  



 

 
Anexa nr.3 

 

 

PROFESIONISTI PENTRU ROMANIA 

2019-1-RO01-KA102-061506 
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM “SPIRU HARET” CRAIOVA 

 

 

 

Acord părinte/reprezentant legal 

 

            Subsemnatul………………………………………..….., posesor la C.I. seria…… nr …..............…, în 

calitate de părinte/reprezentant legal al elevei/lui ………………………………………..............., de la Liceul 

Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Craiova, sunt de acord înscrierea candidaturii copilului meu, posesor al 

C.I.  seria …… nr …………… la concursul de selectie pentru participarea la stagiul de practica organizat în 

Italia, Vibo Valentia în perioada 14.06- 02.07.2021,  în cadrul proiectului “Profesionisti pentru 

Romania”      2019-1-RO01-KA102-061506 

  

 Precizez că am luat notă de prevederile procedurii de selecție din proiectul menționat mai sus și sunt 

de acord cu acestea. 

 

 

Data  ..............   

 

   Semnătură părinte/reprezentant legal..................... 

 

  



Anexa nr.4 

 

 

PROFESIONISTI PENTRU ROMANIA 

2019-1-RO01-KA102-061506 
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM “SPIRU HARET” 

 

 

RECOMANDARE din partea profesorului diriginte 
Pentru înscrierea la concursul de selecţie: 

Proiect nr. 2019-1-RO01-KA102-061506 

Numele şi prenumele elevei/elevului   ..................................................................................  
Clasa: a X-a ...........  
Calificarea : Coafor stilist/ Frizerie coafura manichiurist pedichiurist  
 În cadrul colectivului clasei a X-a ….…..   , elevul/eleva …………………………………………………………… 
dovedește următoarele abilități: 

 1 

(insuficient) 

2 

(satisfăcător) 

3 

(bine) 

4 

(foarte bine) 

5 

(excelent) 

Gândire ceativă, originală      

Motivaţia de a participa la 
activităţile clasei  
 

     

Încrederea în sine      

Capacitatea de a lucra în 

echipă 

     

Relaționarea cu ceilalți 

colegi de clasă 

     

Spirit de inițiativă      

Implicarea activă în 

activitățile și proiectele școlii 

     

Potențial pentru dezvltarea 

profesională 

     

Alte aspecte ( talente speciale, activități deosebite etc.) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...... 

În calitate de profesor diriginte recomand însrierea la concursul de selecție în vederea mobilități din Italia din 

luna martie/ aprilie 2021.   

Nume și prenume profesor diriginte:      Semnatura, 

Data:  

 

 

  



GRILA DE EVALUARE 

 

Interviu - 100p 

- Abilitati de comunicare - 100 p 

 

Probă de evaluare a comptențelor profesionale - 100 p 

- Probă pentru testarea cunoștințelor legate de ondularea și vopsirea părului -100p 

 

 

 

 


