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ANUNȚ 

CONCURS DE SELECŢIE  

ÎN ATENTIA ELEVILOR DIN CLASA a X-a A  

Specializarea: matematică-informatică 

COLEGIUL NAȚIONAL ”AVRAM IANCU” ȘTEI organizează, 

CONCURS DE SELECŢIE a PARTICIPANŢILOR în mobilitatea de formare profesională 

prevăzută în proiectul cu titlul: ”Pregătire profesională europeană pentru elevi și profesori 

europeni”, numărul proiectului: 2021-1-RO01-KA121-VET- 000009764, elaborat şi 

implementat de către Colegiul Național ”Avram Iancu”, Ștei în cadrul PROGRAMULUI 

ERASMUS+, Mobilităţi de formare profesională (VET). 

Perioada de implementare a proiectului: 01.09.2021-30.11.2022 

Locația mobilității: Spania 

Locuri disponibile: 14 + 2 rezerve 

Perioada de mobilitate: 22.05-11.06.2022 

   

Calendarul concursului de selecție: 

14-28.02.2022 

Depunerea dosarelor de candidatură  

Verificarea și validarea dosarelor de candidatură 

Afișarea tabelului cu elevii eligibili 

01.02.2022 Desfăşurarea concursului la Informatică  

02.03.2022 

Desfăşurarea concursului la Lb. Engleză  

(scris și oral) 

Evaluare Scrisoare de intenție 

Evaluare C.V.-ului 

Evaluare Recomandare  

03.03.2022 

Desfășurarea interviului 

 

Afișarea rezultatelor la toate probele 

04.03.2022 

Depunerea contestaţiilor la Secretariatul școlii. 

Rezolvarea contestaţiilor. 

Afişarea rezultatelor finale 

 

 

http://ctmbacescu.ro/concurs-de-selectie-a-participantilor-mobilitatea-cooperare-europeana-pentru-imbunatatirea-competentelor-profesionale-tehnice-la-elevi-in-proiectarea-asistata-de-calculator-2d3d-cad/


MINISTERUL EDUCAŢIEI  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR 

COLEGIUL NAŢIONAL “AVRAM IANCU” 

LOCALITATEA ŞTEI, JUD. BIHOR 

                                                                                                                                                                               

   

 

Criteriile specifice de selecție şi indicatori de evaluare: 

CRITERIUL INDICATORI DE EVALUARE PUNCTAJ 

I.Competenţe profesionale de specialitate Proba la Informatică  
Max. 100 p 

(50 p/evaluator) 

II. Competenţe lingvistice 

Limba engleză - Probă scrisă 

 

 

            Limba engleză - Probă orală   

Max. 100 p 

(50 p/evaluator) 

 

Max. 100 p 

(50 p/evaluator) 

 

III.Motivaţie pentru participarea la un 

proiect de mobilitate pentru învățare  

Proba Interviu 

 

 

Evaluarea Scrisorii de intenţie 

Maxim 100 p  

(50 p/evaluator) 

 

Maxim 20 p  

(10 p/evaluator) 

IV. Performante şcolare obţinute de 

candidat (rezultate şcolare, participări la 

olimpiade şi concursuri şcolare) 

Evaluarea CV-ului şi  a  

documentelor anexate 

Conform Fișei 

de evaluare 

V. Calităţi morale şi de comportament, 

capacitate de cooperare, lucru în echipă, 

autoevaluare, diseminare, valorificare 

rezultate proiect. 

Evaluare Recomandare dată de 

profesorul diriginte  

Conform Fișei 

de evaluare 

 

NOTĂ:  Ierarhizarea candidaților se va face în funcție de media generală de concurs. 

 Detalii despre concurs 

a) Criterii de eligibilitate folosite la înscriere 

- elevi din clasa a X-a A, profil real, specializarea matematică-informatică 

- respectarea termenului de înscriere a candidaților 

- dosar de candidatură complet  

- media 10 la purtare în anul şcolar trecut 
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- scrisoare de intenție de participare la mobilitate 

- acordul părinților/tutorilor legali pentru participarea elevului la proiectul de mobilitate 

- starea de sănătate bună  

 

b.  Conţinutul dosarului de candidatură: 

- copie după actul de identitate  

- cerere de înscriere (anexa 1) 

- acord părinte (anexa 2) 

- scrisoare de intenție (anexa 3) 

- recomandarea dirigintelui (anexa 4)  

- CV format Europass  
 

- diplome, premii, certificate obţinute atașate la CV care să ateste rezultatele la olimpiade, 

concursuri, activități extracuriculare, proiecte de voluntariat  

- adeverință medicală din care să rezulte starea de sănătate 

Documentele se vor depune la Secretariatul școlii într-un dosar. 

Concursul de selecţie se va organiza asigurând respectarea principiilor de transparenţă 

şi accesibilitate a tuturor părţilor, membrii comisiei fiind stabiliţi astfel încât se va evita 

conflictul de interese prin care participanţii ar putea fi selectaţi având în vedere şi alte criterii 

decât cele prevăzute (grade de rudenie, influenţe politice, statut social, religie, influenţă 

emoţională,etc.) 

 

PROBELE DE CONCURS  

1. Proba de specialitate - Informatică - data: 01.03.2022, ora 14.00. 

 

Vor fi testate cunoştințele de specialitate pe baza unor probleme din capitolele Instrucțiuni 

pentru codificarea structurilor de control-limbajul C++; Algoritmi elementari-implementare; 

Operații cu fișiere text. 

 

Bibliografie: 

1. Mioara Gheorge, Costanța Năstase, Monica Tataram – „Informatică (profil real)– Manual 

pentru clasa a X-a”, Editura Corint 
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2. Proba de Limba engleză  - Test scris și Conversație în limba engleză – data: 02.03.2022, 

ora 14.00. 

Proba de Test va fi urmată de proba de Conversație, de la ora 15.15. 

 

Bibliografie: 

1. Intermediate Language Practice: English Grammar and Vocabulary, autor Michael Vince 

 

3. Proba – Interviu privind motivarea dorinței de participare, aşteptările candidaţilor de la 

proiect, informațiile deținute despre proiect și țara gazdă, planurile de viitor pe care elevul le 

are sub aspectul pregătirii profesionale – data: 03.03.2022, ora 14.00. 

 

Bibliografie: pliantul de promovare al proiectului  

Anunțul se va afișa și pe site-ul școlii: www.cnavramiancu.ro. 

 

 

 Comisie de selecție: 

Responsabil de proiect/Director: prof. Andru Cristian Adrian  

Responsabil selecție: prof. Zaha Mihaela Dana 

Evaluatori: 

prof. Bara Adela  

prof. Crișan Simona 

prof. Gabor Adriana Mihaela 

prof. Frai Cornelia Mihaela 

 

 

 

 

Director, 

prof. Andru Cristian Adrian 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.cnavramiancu.ro/
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Anexa 1 

 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

 

 

 Subsemnatul/a ………………………………………………………, elev în clasa        

a XI-a A la CN ”Avram Iancu” Ștei,  domiciliat/ă în localitatea ……………….., judeţ 

…..….…., strada ………………………., nr. ………, bl. ………., sc. ….,et. …,  ap. …. 

telefon ……………………., adresă de e-mail ……………….……………………..., doresc să 

particip la Concursul de selecţie pentru mobilitate desfăşurat în cadrul proiectului                    

”Pregătire profesională europeană pentru elevi și profesori europeni”, numărul proiectului: 

2021-1-RO01-KA121-VET- 000009764. 

Precizez că am luat notă de prevederile procedurii de selecţie din proiectul menţionat 

mai sus şi sunt de acord cu acestea. 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

 

• Copie xerox după cartea de identitate; 

• Curriculum Vitae în format Europass și Anexe (diplome,adeverințe,etc.) 

• Scrisoare de intenţie 

• Adeverința medicală 

• Declarație părinte 

• Recomandare diriginte 

 

 

 

Prenume şi nume,        Data 

 

 

  

Semnătură, 

 

 

 

 

 

  

  



MINISTERUL EDUCAŢIEI  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR 

COLEGIUL NAŢIONAL “AVRAM IANCU” 

LOCALITATEA ŞTEI, JUD. BIHOR 

                                                                                                                                                                               

   

 

  

 

Anexa 2 

 

 

 

ACORD PARENTAL 

 

 

 

 Subsemnatul(a),……..…………………………………………………………………, 

identificat prin C.I. seria......, număr............., părinte/tutore al 

elevului........................................................................, din cadrul (unitate de învăţământ) 

......................................................, clasa.........., domiciliat în localitatea...................................., 

strada.…………………………………, nr.…… bl.…… sc…… et.……, ap…... 

jud.…………………… telefon:....……………………, sunt de acord ca fiul / fiica mea 

…………………….………………………. să participe la concursul de selecţie şi la 

activităţile din cadrul proiectului ”Pregătire profesională europeană pentru elevi și profesori 

europeni”, numărul proiectului: 2021-1-RO01-KA121-VET- 000009764. 

 

 

 

 

 

 

Prenume şi nume        Data 

 

Semnătură 
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Anexa 3 

Scrisoare de intenţie 

 

  

 Stimată Comisie de selecție, 

 

Subsemnatul/a, …………………………………………………..…………….............., 

CNP………………………………………………………………………………...domiciliat/ă 

în……………...……….str…………………….....….nr……ap…….tel.……........………..  

e-mail……………………………………….., prin prezenta ȋmi exprim dorinţa de a participa 

la proiectul ”Pregătire profesională europeană pentru elevi și profesori europeni”, numărul 

proiectului: 2021-1-RO01-KA121-VET- 000009764 din cadrul Programului Erasmus+. 

 Sunt elev/ă în clasa a  X-a A la Colegiul National „Avram Iancu” şi consider că în anii 

de liceu am acumulat multe cunoştinţe teoretice la disciplina Informatică.  

Având în vedere necesitatea pregătirii mele în domeniul informaticii, prin participarea 

ȋn cadrul acestui proiect doresc să îmi perfecţionez abilităţile practice. 

Consider că pregătirea oferită prin acest proiect îmi va permite pe viitor să  

………..…………………………………………………………………………….…………… 

…………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Vă mulţumesc,  

(numele si semnătura candidatului) 

 

 

Data:  
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  Anexa 4 

 

  

RECOMANDARE 

 

Subsemnatul/a, Bara Adela, în calitate de profesor diriginte al clasei a X-a A de la 

Colegiul Național ”Avram Iancu” Ștei recomand participarea elevului/ei 

……............................................................... la acest stagiu de formare profesională din cadrul 

proiectului de mobilitate  Erasmus+ ”Pregătire profesională europeană pentru elevi și 

profesori europeni”, numărul proiectului: 2021-1-RO01-KA121-VET- 000009764. 

 

Recomandarea are în vedere următoarele criterii si argumente: 

 

1. în anul școlar 2020-2021 elevul a avut un număr de ………… absențe nemotivate; 

2. calităţile şi competenţele  de specialitate, dovedite prin media …...…. la disciplina de 

specialitate – Informatică;  

3. seriozitate, punctualitate, promptitudine în îndeplinirea sarcinilor şcolare şi 

extraşcolare confirmate prin participarea la alte proiecte, competiţii, etc (după cum reiese din 

copiile documentelor aflate în anexele CV-ului) precum şi din media la purtare: …… în anul 

școlar 2020-2021 

4. rezultatele la limba engleză – media  ….....în anul școlar 2020-2021 

5. rezultate la învăţătură la final de an școlar (anul școlar 2020-

2021)......................................................................................................................................... 

6.  responsabilităţi la nivel de clasă sau şcoală 

…………………………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………........... 

7. abilităţi crescute de utilizare a diverselor programe de calculator  

 

 

 

 

Data:         Semnătură, 


