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ANUNȚ  

DE SELECȚIE PARTICIPANȚI 

 

 COLEGIUL TEHNIC ”TRAIAN VUIA” Oradea, organizează selecția participanților din cadrul 

PROIECTULUI ERASMUS+ KA229  ”Volunteerism and Active Citizenship: from Individuals to 

Organizations - Voluntariat și cetățenie activă: de la indivizi la organizații”, nr. de referință proiect: 

2019-1-CY01-KA229-058237_5. 

 Acest proiect se adresează elevilor din clasele de liceu zi (IX – XII) și profesională (9-11) care se 

înscriu în intervalul de vârstă (15 -19 ani). Vor fi selectați 35 elevi din care 10 rezerve. 

  

În perioada 11 – 22.11.2019 va avea loc procesul de selecție al elevilor participanți la mobilități: 

  

Calendarul procesului de selecție este următorul: 
 11-15 noiembrie 2019 - Depunerea dosarului de candidatură;  

 18 - 19 noiembrie 2019 - Evaluarea dosarelor dosarelor de candidatură; 

 20 noiembrie 2019 - Afișarea rezultatelor la avizierul școlii; 

NB În cazul în care vor exista mai mulți candidați decât numărul de locuri se va organiza un examen scris de 

limba engleză  

 

 

 

 

 

  

Dosarul de candidatură al fiecărui elev se depune la Secretariatul Comisiei de Selecție și va 

cuprinde următoarele documente: 

 Cerere de înscriere (formular tip); 

 Copie C.I. 

 Scrisoare de intenție (formular tip) + documente justificative; 

 Recomandarea dirigintelui (formular tip); 

 Acordul scris al părinţilor/ susținătorilor legali de participare a elevului în cadrul proiectului și la  

     mobilități (formular tip); 

 Acord privind utilizarea datelor personale (formular tip); 

 Acord privind utilizarea imaginii personale (formular tip); 

 Angajament; 

 Declarație (formular tip); 

 Declarație privind excluderea finanțării multiple (formular tip); 

 Declarație de conformitate (formular tip); 

 Acord de voluntariat (formular tip); 

 Adeverința medicală în care se specifică, că elevul este apt pentru mobilitate.  

 

 

Vă urăm mult succes! 

Responsabil proiect,                                Responsabil selecție, 

 prof. Urs Marcela                                   prof. Olar Cristinco 
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