Afişat azi, 18.12.2017
Nr.........din....................
ANUNŢ SELECŢIE
Proiect
„ Exigenţe comunitare europene în formarea lucrătorului din industria alimentară”
2017-1-RO01-KA102-036036
În perioada IULIE 2017– IULIE 2019, în şcoala noastră se va desfăşura proiectul de parteneriat
strategic Erasmus +, KA1 VET „Exigenţe comunitare europene în formarea lucrătorului din industria
alimentară” , realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene
1. Parteneriatul cuprinde Colegiul Agricol “D.Cantemir” (Romania) si organizatiile de primire :
Panaderia Hermanos Espigares S.L. Granada Spania si AGROLACHAR S.A Granada Spania, avand
ca organizatie intermediara M.E.P. Europrojects Granada SL.
. Din proiect vor face parte 32 elevi si 4 cadre didactice, grupaţi în echipe a câte 16 elevi coordonaţi de 2
cadre didactice. Pentru selectarea elevilor, se va ţine cont de următoarele :
Criterii de selectie:
- apartenenţa la grupul ţintă specificat în proiect: elevi în clasa: a X-a – Liceu zi, domeniul Industrie
alimentara, calificarea Tehnician analize produse alimentare din cadrul Colegiului Agricol ,,Dimitrie
Cantemir”;
- în anul şcolar 2016-2017 a obţinut media anuală minimum 9 (nouă), la purtare;
- modul în care este motivată dorinţa de participare la mobilitate: obiective, modul de pregătire, impact,
diseminare/valorizare a rezultatelor proiectului;
- să aibă cunostinte de baza din module studiate in clasa a IX-a
- să aibă nivel minim de competenţe lingvistice, pentru limba engleza (A1 pentru toate abilitatile:
intelegere, scriere, vorbire, conform CEFR);
-să aibă calităţi morale şi de comportament ;
- să aibă acordul scris al părinţilor sau tutorilor legali pentru deplasarea în străinătate în perioada stabilită;
-să aibă o stare de sănătate corespunzătoare – adeverinţă medicală de la medicul de familie;
Condiţiile şi perioada de înscriere:
Elevii care doresc să participe la procesul de selecţie depun, la secretariatul comisiei (d-na Frentescu
Lenuta), dosarul de candidatură in perioada 22.01.2018-26.01 2018
Conţinutul dosarului de candidatură: se va depune pana cel tarziu 26. 01 . 2018 ora 14.00
1. Opis dosar, respectandu-se ordinea de mai jos:
2. Formular de candidatura (Anexa 1)
3. Adeverinta de elev care să ateste calitatea de elev în cadrul Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir”
Huşi- clasa de provenienta (specificand profilul si specializarea), media la purtare pentru anul scolar
anterior (2016-2017) şi numărul de absenţe nemotivate. Adeverintele vor fi semnate si de catre profesorii
diriginti;
4. Copie carte de identitate personala;
5. CV in limba romana, format Europass, care va include fotografia candidatului;
6. Acord de participare, din partea parintilor sau tutorilor legali pentru participarea la mobilitate – cate unul
pentru fiecare parinte; (Anexa 2)
*In cazul in care unul dintre parinti este plecat din tara sau este in imposibilitatea de a semna, celalalt
parinte isi va asuma raspunderea si in numele celuilalt parinte.
7. Angajament din partea elevului privind participarea la toate activitatile de proiect (Anexa 3)
8. Declaraţie prelucrare date personale; (Anexa 4)
9. Declaraţie prelucrare imagine; (Anexa 5)
10. Dovada elev cu oportunitati reduse ( bursa socială, bursa Bani de liceu sau altele, domiciliu rural )

11. Scrisoare de intenţie 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 îşi propune
să utilizeze, în şcoală şi în viitoarea carieră profesională, competenţele dobândite pe parcursul stagiului de
formare (anexa 6)
12. Adeverinta medicala – clinic sanatos, apt pentru a participa la activitatile de proiect, apt pentru călătoria
cu avionul.
Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentată mai sus, într-un
dosar din PVC cu şină. Orice informaţie eronată va duce la eliminarea automată a candidatului.
Probele de concurs constau în:
Pentru probele concursului de selecţie punctajele se stabilesc după cum urmează:
- Evaluarea dosarului de candidatură admis/respins = 30 puncte
- Proba de limba engleza-scris si oral = 30 puncte
- Proba practică in specialitate=40 puncte
Se vor declara admişi candidaţii cu un punctaj de minimum 50 puncte. Restul sunt consideraţi respinşi.
Data şi locul concursului:
Proba scrisa la limba engleza
Proba orala la limba engleza
Proba practică specialitate

29.01.2018 ora 13.30, sala 5, corpul A
30.01.2018 ora 13.30, sala 5, corpul A
31.01.2018 ora 13.30, laboratorul de Industrie Alimentara

Criteriile de departajare:
1. punctajul obţinut la proba practica ;
2. punctajul obtinut la proba orala de limba engleza;
3. mediile la disciplinele de specialitate (module).

Graficul activităţilor de selecţie:
Calendarul concursului de selecţie
Depunere dosar de candidatura
Evaluarea dosarelor de candidatură
Desfăşurarea concursului de selectie
Proba scrisă la limba engleza
Proba orală la limba engleza
Proba practică specialitate
Afisarea rezultatelor înainte de contestaţii
Primirea contestatiilor
Rezolvarea contestatiilor si afisarea
rezultatelor finale

22.01.2018-26.01 2018
27.01.2018-28.01.2018
29.01.2018-01.02.2018
29.01.2018
30.01.2018
31.01.2018
01.02.2018
01.02.2018
02.02.2018

Bibliografie:
Manualele de limba engleză pentru clasele 9
TEMATICA
SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA (clasa a IX-a):
Protectia muncii in laboratoarele de specialitate;
Accidente de munca;
Igienizarea spatiilor de lucru;

MICROBIOLOGIE SI IGIENA IN IND.ALIM. (clasa a X-a):
Importanta microorganismelor utile;
Modul de raspandire a microorganismelor;
Influenta factorilor fizici asupra microorganismelor;
OPERATII SI UTILAJE IN IND.ALIM. (clasa a X-a):
Identificarea vaselor si aparatelor folosite in ind.alim.;
Descrierea si deservirea masinilor folosite in ind.alim.(SITE, MALAXOR, CUPTOR,
DOSPITOARE, AFUMATOARE, AUTOCLAVE)

Inf suplimentare: Prof.Frentescu Lenuta
Prof. Fofel Mariana
Prof. Vasilescu Marinela

Coordonator proiect,
Prof. Fofel Mariana

