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ANUNȚ SELECȚIE ELEVI - STAGIARI VET  
în cadrul acreditării Erasmus+ 2021-1-RO01-KA120-VET-000044461 

Nr. Contract: 2022-1-RO01-KA121-VET-000061573 
 

 
Beneficiar: Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni, România 

Partenerii implicaţi în proiect: WBS Training, Dresda, Germania 

 

Selecţia stagiarilor VET: 

Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, selectează elevi în vederea constituirii 

grupului ţintă pentru efectuarea primului flux al stagiului profesional din cadrul 

proiectului  ERASMUS - Contract: 2022-1-RO01-KA121-VET-000061573 

 Proiectul este finanţat de UE prin programul Erasmus Plus, Acţiunea Cheie 1, VET 

Mobility. 
 

Grup ţintă: elevi înscrişi în clasa a X-a de liceu în anul şcolar 2022-2023; 

Specializarea vizată: Matematică – Informatică 

Perioada mobilităţii/ stagiului: 24.10.2022 – 4.11.2022; 

Numărul de locuri disponibile: 16  

Locul desfășurării stagiului:  Dresda, Germania 
 

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ : 

• Cerere de înscriere (formular tip - Anexa 6); 

• Copie xerox după cartea de identitate; 

• CV în format Europass - semnat de candidat pe fiecare pagină (formular tip - 

Anexa 1); 
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• Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de 

a participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru 

selectarea în grupul ţintă al proiectului (Anexa 2); 

• Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (Anexa 3); 

• Acordul părinţilor pentru participarea la selecţie (Anexa 4); 

• Recomandarea de la profesorul diriginte (Anexa 5); 

• Adeverinţă medicală de la medicul școlii/ medicul de familie, semnată şi 

ștampilată de acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice și că este apt 

din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare. 
 

ETAPELE DE SELECŢIE : 

1. Depunerea dosarelor şi analiza acestora: 7.09.2022 - 23.09.2022; 

2. Concursul de selecție a participanților 30.09.2022; 

3. Selecţia participanților şi a rezervelor în perioada 30.09.2022; 

4. Afişarea rezultatelor: 30.09.2022; 

5. Depunerea contestațiilor si soluționarea acestora prin publicarea 

rezultatelor finale: 3.10.2022. 

 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII PROBELOR DE SELECŢIE: 

30.09.2022 

I. Proba scrisă / teoretică pentru atestarea competenţelor la Informatică, ora 11.00, 

laborator informatică; 

II. Proba orală privind cunoaşterea limbii străine, engleza, folosită în cadrul 

stagiului de formare, ora 13.00, CDI. 

 

PROCEDURĂ DE SELECȚIE 

 

Probe de concurs:  

 Scrisoare de intentie 

 CV in limba engleza (candidatii vor preciza limbajele de programare, 

programe si alte aplicatii informatice cunoscute sau utilizate)  

 Proba de informatică (test scris) - Teme: limbajul HTML: materia de concurs 

este specificata în  tematică 

 Proba de limba engleza (interviu) - vor fi admişi candidaţii care obţin nivelul 

minim A2 - Teme: Cunostinte despre proiect, Aspecte legate de viitorul 

profesional, hobby-uri, Abilitati personale;  
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 Portofoliu personal (contributii la proiecte și Centre de Excelenta , participare 

la concursuri de profil, certificari digitale si lingvistice - ECDL, Cisco, 

Cambridge, IELTS); 

 

Condiţii obligatorii pentru înscriere:  
 Elevi in clasa a X-a, specializarea matematica-informatica,  

 media generală pentru anul şcolar anterior - între 8.50 – 10;  

 media 10 la purtare, in anul şcolar anterior;  

 cel mult 9 absenţe nemotivate în anul şcolar anterior. 

 

La secretariatul colegiului se va depune unui dosar, numerotat pe fiecare pagină, 

care sa conțină: 

- OPIS;  

- cererea de inscriere la concurs;  

- CV Europass in limba engleza;  

- Scrisoare de intentie (motivatia participarii in mobilitate, precizarea modului 

in care vor fi folosite competentele dobandite in mobilitate);  

- copie CI;  

- acordul parintilor; 

- recomandare din partea profesorului diriginte (capacitatile de relationare, 

capacitatea de a lucra in echipa, motivatia pentru implicarea in proiecte, 

initiativa organizatorica, rezultate obtinute in coordonarea activitatilor, 

potential pentru dezvoltare profesionala);  

- portofoliu (contributii la proiecte si Centre de Excelenta, participare la 

concursuri de profil, olimpiade, certificari digitale si lingvistice - ECDL, 

Cisco, Cambridge, IELTS);  

- Adeverinta cu media generală pentru anul școlar anterior. 

 

Evaluarea se va face prin însumarea punctajelor:  

- Analiza CV-ului - 6 p, 

- Recomandare din partea dirigintelui - 4 p,  

- Scrisoare de intentie - 6 p,  

- Test informatica – 35p,  

- Interviu limba engleza –30p (nivel A2 de cunoastere limba engleza),  

- Criterii socio-economice (elevi din familii monoparentale, orfani sau 

institutionalizati, din mediul rural, elevi cu bursa “Bani de liceu”) – 4p, 
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- Analiza portofoliu – 15p. 

Pe site-ul scolii vor fi postate toate ANEXELE necesare dosarului de inscriere 

Selectia se realizeaza in conditiile respectarii egalitatii de sanse (etnie, sex, religie, 

dizabilitati, categorie sociala).  

Rezultatele finale vor fi centralizate de catre comisia de selectie si vor fi 

inmanate echipei de gestiune, care va stabili ierarhia punctajelor obtinute si va 

intocmi lista cu cei 16 candidati admisi si 3 rezerve. 

Informații suplimentare, tematica de concurs și documentele necesare întocmirii 

dosarului de candidatură găsiți pe site-ul colegiului  

http://nicugane.ro/nou/proiecte-europene/  

 
LearnersProiectul a primit finanțare din partea UE prin programul Erasmus +, Acțiunea Cheie 1- VET  

 

 

Afișat astăzi, 07.09.2022 

 

Director,                                                                                                      

            Prof. Bența Codrin  

http://nicugane.ro/nou/proiecte-europene/

