ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI
COLEGIUL TEHNIC ”COSTIN D. NENIŢESCU” PITEŞTI
Telefon/Fax 0248.210799
_______________________________________________________________________________________

Pitești 16/11/2022

CONCURS DE SELECȚIE
a participanților la Proiectul European de formare profesională Erasmus+ cu
Charta VET nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000052128, sesiunea decembrie 2022
Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” Pitești organizează concursul pentru selecția
participanților la Proiectul Erasmus+ nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000052128, Fluxurile 1 și 2.






Număr total de locuri - 42, dintre care:
14 locuri - domeniul de pregătire profesională ECONOMIC: clasele: a IX-a A, a X-a A;
12 locuri - domeniul de pregătire profesională PROTECȚIA MEDIULUI / CHIMIE INDUSTRIALĂ:
clasele: a XI-a B, a XI-a C, a XI-a D, a XI-a E;
8 locuri - domeniul de pregătire profesională ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI: clasa a X-a F;
8 locuri - domeniul de pregătire profesională ELECTROMECANICĂ: clasa a X-a G;
Cine și cum se poate înscrie la concurs?
Se pot înscrie la concurs elevii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
1. sunt elevi ai Colegiului Tehnic “Costin D. Nenițescu” Pitești în clasele: IX A, X A; X F; X G;
XI B, XI C, XI D, XI E;
2. au cunoștințe de limba engleză, nivel minim A2;
3. au depus la secretariatul școlii un dosar de candidatură care conține:
 scrisoare de intenție;
 copie xerox după cartea de identitate;
 acordul scris (nelegalizat) al ambilor părinți pentru participarea la proiect;
 adeverință medicală din care să rezulte o stare de sănătate bună a candidatului.
Când și unde vă puteți înscrie?
În perioada 21.11. - 08.12.2022, la secretariatul școlii, în zilele lucrătoare, între orele 1100 -1600.
Care sunt probele de concurs și când au loc?
1. Verificarea eligibilității (pe baza documentelor din dosarul de candidatură) în data de
09.12.2022;
2. Evaluarea competențelor profesionale - 12.12.2022, ora 1200, probă practică;
3. Evaluarea competențelor de comunicare în limba engleză - 13.12.2022 ora 1200, test;
4. Evaluarea competențelor de comunicare în limba engleză, probă interviu - 13.12.2022,
între orele 1300-1800 și 14.12.2022 între orele 1000-1800.
Obs! Planificarea candidaților la interviu va fi publicată pe site-ul școlii, pe pagina de Facebook a
proiectelor europene CTN European projects și va fi afișată la avizierul școlii.

Afișarea rezultatelor: 15.12.2022, ora 1200 la avizierul școlii, pe site-ul școlii și pe pagina de
Facebook a proiectelor europene CTN European projects.
Contestațiile se pot depune la secretariatul școlii în data de 15.12.2022, între orele 1200-1400.
Poate fi contestată numai proba scrisă.
Afișarea rezultatelor finale: 16.12.2022, ora 1300, prin aceleași mijloace comunicate anterior.
FOARTE IMPORTANT !!!
Candidații declarați admiși se vor prezenta împreună cu unul dintre părinți la reuniunea de
informare care va avea loc în data de Luni 19.12.2022, la Cabinetul de Fizică, astfel:
 Ora 1600 – elevii admiși din clasele: a X-a F, a XI-a B, a XI-a C, a XI-a D, a XI-a E;
 Ora 1700 – elevii admiși din clasele: a IX-a A, a X-a A, a X-a G;
Informații suplimentare:
Prof. Marius Daniel Dobrin - Președinte Comisie de selecție;

Succes tuturor candidaților!
Director,
Prof. Marius Daniel Dobrin

