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În atenţia părinţilor şi elevilor clasei a X-a A,  

calificarea „Tehnician în hotelărie” 

 

Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” în calitate de beneficiar al proiectului Erasmus + 2014-1-RO01-KA102-001361,  

cu titlul „Dezvoltarea competenţelor viitorilor angajaţi în sectorul hotelier la standarde europene”, organizează înscrieri 

pentru stagiul de mobilitate ce va avea loc în Franţa, oraşul Nîmes în luna martie 2015. Mobilitatea se va desfășura într-un 

singur flux și va cuprinde în total 7 elevi și 1 profesor însoțitor. 

 

Criterii de selecție a candidatilor: 

 Să fie elevi ai Colegiului Tehnic „C-tin Brâncuşi”, calificarea „Tehnician în hotelărie” 

 Să nu fi avut abateri disciplinare semnalate în anul şcolar 2013-2014 

 Să aiba competenţe profesionale 

 Să aiba stare de sănătate bună 

 Să cunoască limba franceză (de preferat nivel A2) 

 

Nivelul de educație/analiza abaterilor disciplinare: 

Se vor analiza următoarele: 

 tulburări comportamentale semnalate în anul școlar trecut și până la selecție 

 modul în care elevul răspunde unor sarcini de lucru la clasă 

 implicarea/neimplicarea în munca de echipă 

 fire sociabilă, deschisă 

 modul de relaționare, comunicare cu profesorii, cu elevii 

 atitudine 

 

Conținutul dosarului de candidatură  

 Cerere de înscriere (tip) 

 Copii dupa CI şi certificat de naştere; 

 CV‐Europass (redactat în limba română); 

 Scrisoare de intenție; 

 Recomandarea dirigintelui/profesorului de specialitate; 

 Adeverinţă de la medicul de familie care să dovedească faptul că nu există probleme de sănătate. 

 

Dosarele de candidatură se depun pe bază de semnătură în perioada 24-28.11.2014, d-nei prof. Liana Coroianu. 

Se vor analiza documentele dosarului de candidatură, se vor purta discuții privind participanții la selecție cu dirigintele şi 

profesorii clasei. 

 

Etapele procesului de selecție: 

 

 Probă orală la limba franceza în data de 03.12.2014, ora 16:00‐17:00, în sala 15, corp A. 

 Interviul în data de 04.12.2014, ora 16:00‐17:00, în sala 15, corp A. 

 

Rezultatele examenului de selecţie vor fi publicate la avizier şi pe situl şcolii în data de 08.12.2014. 

 

Data, 

19.11.2014 

Responsabil proiect, 

prof. Liana Coroianu 

Director, 

prof. Daniela Vilceanu 

 

 



 
 
 
 

 

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA 

Str. Menumorut nr. 33,  Cod Poştal 410004 

Tel./fax. 0359/405617 

e-mail: lic_cobra@yahoo.com 

web: cobra.rdsor.ro  

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 LA CONCURSUL DE SELECŢIE A ELEVILOR  

PENTRU PARTICIPAREA LA MOBILITATEA DIN FRANŢA (martie 2015) 

ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS + 2014-1-RO01-KA102-001361,  

cu titlul „Dezvoltarea competenţelor viitorilor angajaţi în sectorul hotelier la standarde europene” 

 

DOAMNĂ DIRECTOR, 

 

 Subsemnatul / Subsemnata ......................................, CNP ................................., născut / 

născută la data de ........................., elev / elevă în clasa a X-a la calificarea Tehnician în hotelărie  

la Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi”, din municipiul Oradea, judeţul Bihor, vă rog să-mi 

aprobaţi depunerea dosarului în vederea participării la selecţia elevilor pentru mobilitatea desfăşurată  

în luna martie 2015, în Franţa, în cadrul proiectului Erasmus +, „Dezvoltarea competenţelor viitorilor 

angajaţi în sectorul hotelier la standarde europene” 

 Menţionez următoarele: 

1. Am domiciliul în localitatea ........................., judeţul ........................, strada  ............, nr. 

.............., bl. .............., telefon ........................ şi mă legitimez cu CI seria ....., nr. .............., 

eliberată de .................., la data de .........................................  

2. Venitul pe membru de familie este de ............................. . 

3. Cunosc că falsul în declaraţii şi în înscrisuri constituie infracţiune, conform Codului Penal,  şi 

se pedepseşte potrivit prevederilor legale. 

 

 Data  

............................. 

Semnătura, 

.............................. 


