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                            Anexa 13   

ANUNȚ   

Privind selecția participanților ELEVI în cadrul Programului ERASMUS+,   

Acțiunea Cheie 1 - Formare profesională (VET), Contract numărul 2021-1-RO01-KA121-VET- 000010070   

 

Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi în calitate de beneficiar al proiectului cu  

contractul numărul 2021-1-RO01-KA121-VET-000010070, Actiunea cheie 1 –VET 

organizeaza CONCURS pentru SELECTIA elevilor din grupul țintă al proiectului menționat mai 

sus.   

CRITERII DE ELIGIBILITATE A CANDIDAŢILOR ELEVI:   

• sunt înmatriculați la Colegiul Național ”Grigore Ghica” Dorohoi în clasele a X-a sau a XI- a, 

profil real, specializarea matematică - informatică;   

• își vor păstra statutul de elev la specializarea matematică-informatică până la terminarea  

liceului;   

• au cunoștințe de limba engleză minimum A2, conform Cadrului European Comun de Referință   

• au avut în anul școlar trecut media la purtare 10,   

• au dosar complet.   

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:   

Documente obligatorii:   

• Opis   

• Copie după actul de identitate al candidatului;   

• Cerere tip de înscriere (Anexa 2 din Procedura de selecție)   

• Acord parental; (Anexa 3 din Procedura de selecție)   

• Declarație de prelucrare date personale; (Anexa 4 din Procedura de selecție)   

• Scrisoare de intenție semnată de elev care să conţină motivarea dorinţei de participare, 

obiectivele de formare urmărite și rezultatele așteptate, metode de multiplicare a 

competențelor;   

• CV Europass semnat pe fiecare pagină și însoțit de copii ale documentelor justificative conform 

criteriilor de evaluare   

• Pașaport lingvistic Europass;   

• Recomandarea dirigintelui care să includă și media la purtare a anului școlar anterior.  

Modalitatea DE EVALUARE:   

  Nr. crt.   Evaluare   Punctaj 

maxim   

1.   CV Europass însoțit de copii ale documentelor 

justificative cu privire la activități extracurriculare, 

proiecte, concursuri. (Se vor lua în considerare 

activitățile din perioada sept.  2019 - prezent)   

   

   

10 puncte   
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2.   

   

Scrisoare de intenție semnată de elev care să conţină:   

- motivarea dorinţei de participare,   

- obiectivele de formare urmărite   

- rezultatele așteptate precum și   

- modul în care se vor multiplica și împărtăși rezultatele   

proiectului.   

(o pagina A4, Arial, spațierea dintre rânduri 1.5, aliniat 

stânga-dreapta)   

   

   

   

10 puncte   

   

3.   Testarea cunoștințelor de specialitate  

Proba practică - disciplina informatică Timp 

de lucru: 50 min   

Competențe generale evaluate:   

Identificarea datelor care intervin într-o problemă şi a 

relaţiilor dintre acestea   

Elaborarea algoritmilor de rezolvare a problemelor 
Aplicarea algoritmilor fundamentali în prelucrarea 
datelor   

Implementarea algoritmilor în limbaj de programare  

C++   

Subiectul va conține 3 cerințe. Conținuturile și 

competențele evaluate sunt cele corespunzătoare 

programei de informatică a clasei din care face parte 

elevul precum și a claselor anterioare de liceu.   

   

   

   

   

     
50 puncte   

4.   Testarea abilităților lingvistice   

Proba orală - limba engleză   

Timp de lucru: 5-10 min   

Se vor evalua competențele lingvistice de comunicare in 

limba engleză prin adresare de întrebări in legătură cu: 

motivația participării, hobby-uri și interese personale sau 

legate de domeniul informatic, activități culturale, 

experiențe relevante.   

30 puncte   

Menţiuni suplimentare   

Înscrierea candidaţilor se face o singura dată, dosarul se depune și înregistrează la secretariat 

și rămâne la unitatea școlară. SE VA UTILIZA DOSAR CU ȘINĂ FĂRĂ FOLII DE PLASTIC.  

Dosarele incomplete din punct de vedere al documentelor sau neconforme (nivel de studiu, calificare 

) determina excluderea candidatului din concurs.   

Selecţia elevilor se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie,  

dizabilităţi, categorie socială şi orice alt criteriu). Selecția elevilor se va efectua după verificarea 

întrunirii tuturor  criteriilor de eligibilitate. Se vor selecta 18 elevi și cel puțin 5 rezerve.   

Se vor selecta mai întâi primii 5 elevi din categorii dezavantajate (beneficiari Bani de liceu sau Bursă 

socială, mediu rural) cu condiția să aibă minimum 50% din punctajul maxim total al criteriilor de 

selecție, in ordinea descrescătoare a punctajelor. Apoi, grupul țintă se va completa cu ceilalți elevi, 

în ordinea descrescătoare a punctajelor. Rezervele trebuie să aibă minimum 50% din punctajul maxim 

total al criteriilor de selecție.   

Întrebarile legate de proiect si program se pot transmite la adresa de email:   

grigore_ghicavv@yahoo.com.   
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                      Anexa 1   

CALENDARUL procesului de SELECŢIE a participantilor ELEVI la mobilitatile  

Programului ERASMUS+,   

Acțiunea Cheie 1 - Formare profesională (VET)   

Contract numărul  2021-1-RO01-KA121-VET-000010070   

   

   

Activitate   Data / ora   

Informarea elevilor   08.03.2022   

Depunerea dosarelor candidaţilor la secretariatul 

unității școlare   

09.03.2022 intervalul orar 11.00-16.00  

10.03.2022 intervalul orar 11.00-16.00   

11.03.2022 intervalul orar 8.00-12.00   

Verificarea dosarelor de candidatură, stabilirea 

candidaților eligibili   

   

Afișare candidați eligibili   

   

11.03.2022   

Testarea cunoștințelor de specialitate - proba 

practică disciplina informatică   

14.03.2022 - ora 14.00   

Testarea lingvistică - proba orală limba engleză   15.03.2022 - începând cu ora 14.00, cf. 

programării   

Centralizarea datelor, completarea Fișei de 

evaluare a candidaților, calcularea punctajului, 

ierarhizarea candidaților   

15-16.03.2022   

Afişarea candidaţilor admişi/rezerve/respinși în 

urma procesului de selecţie   

16.03.2022 - până la ora 12.00   

Depunerea contestațiilor la secretariatul colegiului   16.03.2022 - intervalul orar 12.00 - 16.00  

Soluționarea contestațiilor   17.03.2022   

Afișarea rezultatelor finale   17.03.2022 - până la ora 16.00.   

   


