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 În urma aprobării finanţării proiectului de mobilitate pentru elevi Erasmus+, numărul 2020-1-RO01-KA102/116-078926, cu denumirea  

„Pratică europeană în utilizarea softurilor de specialitate pentru gestiunea financiară, economică și administrarea afacerii”, 

proiect derulat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formă-

rii Profesionale,  Colegiul Tehnic  „Gheorghe Asachi“ Oneşti va organiza în perioada 25 – 27 ianuarie 2021,  concurs pentru selecția elevilor  

participanți la mobilitățile din localitatea Salamanca, Spania. Proiectul ofera o șansă unica elevilor de a-și îmbunătăși pregătirea prin practică 

europeană, într-un stagiu de trei săptămâni, practică efectuată la firme  ce folosesc un soft de specialitate pentru gestiunea financiară, econo-

mică și administrarea afacerii.  

Concursul va dura 3 zile, desfășurându-se online pe platforma classroom a liceului, la clasa virtuală Use Soft FEBA 
 

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE: 
- eligibilitate: elevi din clasele a XI a  B1 și a XI-a B2, profil Servicii, specializarea Tehnician în activități economice 

- administrative: depunere dosar complet, la termen 

- de selecție: cunoștințele de specialitate; nivelul cunoaștere limba engleză și spaniolă;  

nota la purtare și starea sănătății fiind eliminatorii  



                
 CRITERII DE SELECȚIE: 

1. Cunoștințe de specialitate, limba engleză și limba spaniolă  ( total: minim 175 puncte/ maxim 250 puncte) 
 proba orală și proba scrisă online în limba engleză, nivel minim acceptat B1. Pentru fiecare probă testul va fi de nota maximă 10 iar  

pentru a fi considerat promovat minim nota 7 pe probă, făcându-se media aritmetică;   

În valoarea totală a selecției testul promovat va valora 40% din punctajul final (minim 70 puncte din 175/ maxim 100 puncte din 250) 

 proba orală + test scris online pentru limba spaniolă, minim A1.  

Testul va fi de maxim nota 10 nivel iar nota minimă acceptată este 7 pe probă, făcându-se media aritmetică între probe;  

În valoarea totală a selecției testul promovat va valora 20% din punctajul final. (minim 35 puncte din 175/maxim 50 puncte din 250) 

 proba scrisă online, cunoștințe teoretice economice, din modulele „Bazele contabilității” și „Contabilitate”, predate în clasa IX-a și a X-a, 

nivelul acceptat minim nota 7/ maxim 10; În valoarea totală a selecției testul promovat va valora 40% din punctajul final. (minim 70 punc-

te din 175/ maxim 100 puncte din 250) 

2. Criterii specifice DOAR pentru departajarea elevilor din familii considerate cu risc (120 puncte maxim) 
 adeverință venit din ultima lună SAU adeverință bursă „Bani de liceu”, rezultând sub 500 lei net/membru familie SAU declarație pe pro-

pria răspundere că nu realizează venituri/nu au loc de muncă în ianuarie 2020 de la părinți; copie acte de identitate ale membrilor fami-

liei sau certficat de naștere pentru frații minori;  

 declarație a unui părinte precum că celălalt părinte lucrează în străinătate sau este plecat în străinătate în căutarea unui loc de muncă și 

nu este în famile în luna de înscriere la concurs; 

 copie xerox certificat deces părinte sau certificat de naștere elev (cei fără tată) sau certificat de divorț sau alte dovezi pentru a dovedi 

faptul că fac parte dintr-o familie monoparentală/ sunt orfani. 

 copie xerox după adeverința de echivalare a studiilor pentru elevii remigrați. 
Fiecare situație dovedită din cele de mai sus, de la criteriul 1, va primi la pentru departajare 30 de puncte pe situație dar nu mai mult de 90 de 

puncte în total pe cele patru categorii de risc. 



                
 Copie după actul de identitate din care să reiasă domiciliul în mediul rural și calitatea de elev navetist, situație în care se vor acorda la 

departajare alte 40 de puncte, considerat criteriul 2. 

3. Criterii eliminatorii: 
o evaluarea comportamentului candidatului, cu media la purtare (minim 10), precizată în recomandarea dirigintelui; 

o adeverință sănătate de la medicul de familie care să ateste - clinic sănătos, fără boli cronice ce necesită tratament intraspitalicesc, poate 

fi depusă ulterior; 

4. Documente nenotate dar obligatorii la dosar: 
 scrisoarea de intenție în care să motiveze dorința de participare la mobilitate. Se va avea în vedere: motivarea dorinţei de participare;  

disponibilitate de a împărtăși din cunoștințele/abilitățile dobândite;  modul în care se va implica în activitățile de proiect;   

 Curriculum vitae (CV); 

GRAFIC PRIVIND DERULAREA CONCURSULUI DE SELECȚIE: 
 15  ianuarie 2021 -  afişarea anunțului de selecție pe site-ul liceului şi pe classroom; 

 16 ianuarie – 24 ianuarie 2018, ora 23.00 - depunerea dosarelor de candidatură pe classroom, (după încărcarea documentelor se va în-

tocmi un tabel de către responsabilul Comisiei de selecție și vor fi acordate numere de înregistrare pe 25 ianuarie 2021); 

 25 ianuarie 2021 - desfăşurarea probei de testare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba spaniolă, nivel minim A1; 

 26/27 ianuarie 2021 - desfăşurarea probei de testare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză, nivel B1; 

 27 ianuarie 2021- proba scrisă online, cunoștințe teoretice economice; Baremele pentru scris vor fi afișate a doua zi după ultima probă. 

 28 ianuarie 2021- afișarea rezultatelor până la orele 14:00; depunerea contestațiilor la secretariat până la orele 16:00; 

 29  ianuarie 2021- rezolvarea contestațiilor, acceptate doar pentru probele scrise;  

 29 ianuarie 2021- anunţarea grupului ţintă selectat; afișarea rezultate finale până la orele 16:00. 

Rezultatele selecţiei vor fi afişate pe site-ul liceului, pe platforma classroom a liceului şi la avizierul şcolii în data de 29 ianuarie 2021.    
                   Director,                      

                Prof . Ursachi Mihai 



                
 

     MATRICEA PENTRU PUNCTAJ (inclusă în procedură) 
           1, Cunoștințe de specialitate, limba engleză și limba spaniolă  
nota 

primită 

la 

probe 

Lb.engleză 

B1 

40% din 

punctaj final 

Lb.spaniolă,A1 

20% din punctaj  

final 

cunoștințe 

economice 

40% din punc-

taj final 

Total final Rezultat 

7 70 puncte 35 puncte 70 puncte 175 puncte admis 

7,5 75 puncte 37,5 puncte 75 puncte 187,5 puncte admis 
8 80 puncte 40 puncte 80 puncte 200 puncte admis 
8,5 85 puncte 42,5 puncte 85 puncte 212,5 puncte admis 
9 90 puncte 45 puncte 90 puncte 225 puncte admis 
9,5 95 puncte 47,5 puncte 95 puncte 237,5puncte admis 
10 100 puncte 50 puncte 100 puncte 250 puncte admis 

 
2, Criterii specifice pentru departajarea elevilor din familii considerate cu risc: 

  

 

familii 

defavori-

zate   

părinte ple-

cat în străi-

nătate 

familie 

mono-

paren-

tală 

elevii re-

migrați 

domiciliul 

în mediul 

rural/ elev 

navetist  

Total  

criteriul 

1 

30 punc-

te 

30 puncte 30 

puncte 

30 puncte - 90 puncte maxim 

criteriul 

2 

- - - - 40 puncte 40 puncte  maxim 

Total criterii 120 puncte maxim 

 


