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ANUNȚ SELECȚIE ELEVI - REZERVĂ MOBILITATE 

Proiect Erasmus + VET 2020-1-RO01-KA102-078926  

Pentru proiectul Erasmus+ de mobilitate elevi, cu numărul 2020-1-RO01-KA102-078926 și denumirea „Practică 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 Formării 

Profesionale, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi“ Oneşti va organiza în ziua de 13 ianuarie 2021, concurs pentru categoria REZERVE 

privind  selecția elevilor participanți la mobilitățile din luna mai 2022, în localitatea Salamanca, Spania. Proiectul oferă o șansă unică elevilor 

de a-și îmbunătăți pregătirea prin practică europeană, într-un stagiu de trei săptămâni, practică efectuată la firme ce folosesc un soft de 

specialitate pentru gestiunea financiară, economică și administrarea afacerii. Elevii selectați vor fi doar pe poziția rezerva 2 și rezerva 3 ale 

lotului deja selectat în decembrie 2021 având posibilitatea participării la întreaga pregătire pentru mobilitate și în cazul retragerii unui elev 

din lot vor putea lua locul acestuia în ordinea poziției. 

Concursul se va desfășura onsite și online pe platforma classroom a liceului, la clasa virtuală Use Soft FEBA 2022.  

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 cu: acord părinte, adeverință medic de familie, recomandarea dirigintelui, CV și scrisoare de intenție, 

copie CI.  

- de selecție: cunoștințe economice de specialitate; nivel cunoaștere limba spaniolă A1; 

 

Eliminatorii: nota la purtare 10 pe semestrul II an ;colar 2020/2021 și starea sănătății, clinic sănătos.  



 

 

CRITERII DE SELECȚIE:  

Cunoștințe de specialitate și limba spaniolă minim 140 puncte, maxim 200 puncte.  

proba orală și test scris online pentru limba spaniolă, minim A1, urmare a cunoștințelor dobândite în urma pregătirii realizate pe 

clasa virtuală USE SOFT FEBA 2022 de pe Classroom  

Testul scris va conține maxim 50 itemi iar proba orală va consta într-un interviu unde elevul va extrage un bilet ce conține 5 întrebări 

la care trebuie să răspundă în limba spaniolă. Ambele teste vor fi de maxim nota 10 fiecare iar nota minimă acceptată pentru 

selecție este nota 7 (șapte) pe probă, făcându-se media aritmetică între probe; În valoarea totală a selecției rezultatul mediei 

aritmetice va fi înmulțit cu 10 pentru a rezulta numărul de puncte, minim 70, maxim 100.  

proba scrisă, 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;  

proba practică de utilizare a calculatorului/softurilor pentru întocmirea documentelor contabile, nivelul acceptat minim nota 7/ maxim 

10; se va face media aritmetică între proba teoretică și cea practică. În valoarea totală a selecției rezultatul mediei aritmetice va fi 

înmulțit cu 10 pentru a rezulta numărul de puncte, minim 70, maxim 100.  

Punctajele rezultate de la cele două probe se vor aduna rezultând maxim 200 puncte minim 140 puncte.  

 

Criterii specifice DOAR pentru departajarea elevilor din familii considerate oportunități reduse, cu risc de abandon școlar(60 

p.maxim) elevi ca fac parte din familii defavorizate – 20 puncte  

o elevii care beneficiază de bursă „bani de liceu” sau „bursă socială de venit” nu vor aduce adeverințe sau declarații ei având 

dosar depus și aprobat, dirigintele va preciza acest aspect în recomandarea dirigintelui;  

o dacă nu au dosar de bură socială depus vor aduce: adeverință venit din ultima lună, rezultând sub 500 lei net/membru familie 

SAU declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri/nu au loc de muncă în ultimele două luni,noiembrie și 

decembrie 2021, de la părinții care nu lucrează; copie acte de identitate ale membrilor familiei sau certficat de naștere 

pentru frații minori; 

 

elevi cu părinți plecați în străinătate – 20 puncte  



o 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, pentru elevii rămași în îngrijirea unuia dintre părinți; elevi ce fac parte 

din familii monoparentale – 20 puncte  

o copie xerox hotărâre de divorț  

elevi orfani de unul dintre părinți – 20 puncte  

o copie xerox certificat deces părinte sau certificat de naștere elev (cei fără tată pe certificat).  

Elevi remigrați – 20 puncte  

o copie xerox după adeverința de echivalare a studiilor pentru elevii remigrați.  

Elevi din mediul rural – 20 puncte  

o Copie după actul de identitate din care să reiasă domiciliul în mediul rural și calitatea de elev navetist.  

Fiecare situație dovedită din cele de mai sus va primi la pentru departajare 20 de puncte pe situație dar nu mai mult de 60 de puncte în 

total pentru toate categoriile de risc, astfel încât un minim de 140 de puncte obținute la probe însumate cu punctajul categoriei de risc 

să rezulte 200 puncte, maximum cât poate dobândi un elev ce nu face parte dintr-o categorie cu risc de abandon școlar.  

Din cele 15 locuri un număr de 10 locuri vor fi alocate pentru elevii proveniți din familii considerate cu risc de abandon 

școlar: 1. 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, până la semnarea contractului financiar.  

2. Documente nenotate dar obligatorii la dosar care dovedesc competențe digitale și dorință de implicare: ✔ scrisoarea de 

intenție în care să se motiveze dorința de participare la mobilitate, disponibilitate de a împărtăși din cunoștințele/abilitățile dobândite și de 

a se implica în activitățile de diseminare/ popularizare a proiectului; 

✔ Curriculum vitae în format europass (CV);  

✔ Acestea se vor încărca și pe platforma classroom dar se vor lista și atașa și la dosar;  

 

 

 

 



GRAFIC PRIVIND DERULAREA CONCURSULUI DE SELECȚIE:  

07 ianuarie 2022 - afişarea anunțului de selecție la vizier, pe site-ul liceului, pagina facebook a proiectului şi pe classroom;            

 11 ianuarie 2022, ora 14.00 - depunerea dosarelor de candidatură în format letric la responsabilul Comisiei de selecție și 

încărcarea documentelor scanate pe classroom.;  

13 ianuarie 2022- proba scrisă pentru cunoștințe teoretice economice și pentru proba practică; desfăşurarea probei de testare a 

competenţelor lingvistice de comunicare în limba spaniolă, nivel minim A1, proba orală și proba scrisă; Baremele pentru scris vor fi afișate 

pe classroom cel mai târziu pe 13 ianuarie până la ora 10 

14 ianuarie 2022 -  afișarea rezultatelor până la orele 13:00; depunerea, de către elevi, a contestațiilor la secretariat până la ora 

16:00; 15 ianuarie 2021- rezolvarea contestațiilor, acceptate doar pentru probele scrise;  

15 ianuarie 2021- anunţarea grupului ţintă selectat; afișarea rezultate finale până la orele 14:00.  

Rezultatele selecţiei vor fi afişate pe site-ul liceului, pe platforma classroom a liceului şi la avizierul şcolii în data de 15 ianuarie 

2022.  

 

Director, 

Prof . Ursachi Mihai 

 

 Responsabil Comisia de selecție Olteanu Roxana  

Coordonator proiect-Sandu Ionela

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRICEA PENTRU PUNCTAJ (inclusă în procedură)  

 

1, Cunoștințe de specialitate și limba spaniolă  

nota  

primi

tă la  

probe 

Lb.spaniolă, A1  cunoștințe  

economice 

Rezultat final  

Suma celor două 

probe 

lb.spaniolă+cun.economi

ce  

Rezultatul minim 140  

Maxim 200 puncte 

Rezultat 

7  70 puncte  70 puncte  admis 

7,5  75 puncte  75 puncte 

8  80 puncte  80 puncte 

8,5  85 puncte  85 puncte 

9  90 puncte  90 puncte 

9,5  

10  

95 puncte  

100 puncte  

95 puncte  

100 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Criterii specifice pentru departajarea elevilor din familii considerate cu risc de abandon școlar, aferente celor 10 locuri alocate: 

 

criteriul familii  

defavori

zat e 

părinte  

plecat în  

străinătate 

domiciliul în  

familie  

elevii  

mediul  

mono-pare  

remigrați  

rural/ elev  

n-tală  

navetist 

Total 

punctaj  20 puncte  20 puncte  20 puncte 20 puncte 20 puncte  60 puncte 

maxim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selecţie proiect nr: 2020-1-RO01-KA102-078926  

Acord parinte/reprezentant legal  

Subsemnatul………………………………………..……………., posesor al C.I. seria ……..…..nr ……………………, domiciliat în str 

……………….......…………………………..…, nr....... bl......., sc......, ap......., localitatea ................................................................................... 

.......................................................................județul .........................................., in calitate de părinte/reprezentant legal al elevului/ei 

.............................................………........................... …………………......................…….………, posesor al C.I. cu seria …..….nr ……....………… 

CNP…………...........…………...…………………….., elev/ă în clasa XI B..... de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești, îmi dau acordul cu 

privire la înscrierea candidaturii fiicei/ fiului meu, la concursul de selecție pentru participarea la stagiul de practică organizat prin Proiectul 

Erasmus+ KA102- Pratică europeană în utilizarea softurilor de specialitate pentru gestiunea financiară, economică și administrarea 

afacerii”, ce va avea loc în semestrul II an școlar 2021/2022, în Salamanca, Spania proiect cu finanțare europeană.  

Totodată, în cunoștință de cauză, îmi exprim acordul pentru implicarea fiicei/ fiului meu în toate activitățile ce țin de buna desfășurare a activităților 

proiectului: Depunerea dosarului de candidatură și participarea la probele pentru selecție; Pregătirea pedagogică, lingvistică, culturală și prevenirea 

riscurilor; Participarea la mobilitate/stagiul de practică; Realizarea produselor finale și diseminarea rezultatelor; Participarea la activități de 

împărtășire a cunoștințelor și abilităților dobândite; Realizarea documentelor pentru evaluare, raportare si validare. Toate aceste activități nu 

trebuie să afecteze programul școlar, fiind de acord cu recuperarea individuală obligatorie a materiei dacă se vqa impune.  

În cazul în care fiica/fiul meu va fi selectat, prezentul acord reprezintă garanția unei bune colaborări pe tot parcursul derularii activitățlor proiectului, 

între subsemnatul, in calitate de părinte/reprezentant legal și Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești, instituția beneficiară a proiectului Erasmus 

+ finațat prin contractul nr. 2020-1-RO01-KA102-078926, fiind de acord să particip la ședințele de instruire și să efectuez demersurile solicitate la 

timp iar declarația notarială din partea ambilor părinți să o aduc cu o lună înaintea deplasării. 

 

Data, Semnătura părinte, ……………………………….. …………………………………………….  

 

 

 

 



 

Selecţie proiect nr: 2020-1-RO01-KA102-078926  

Declarație de apartenență la grup cu oportunități reduse  

Subsemnatul………………………………………..……………., posesor al C.I. seria ……..….. nr ……………………, domiciliat în str 

……………….......…………………………..…, nr....... bl......., sc......, ap......., localitatea .......................................................................................... 

.......................................................................județul .........................................., in calitate de părinte/reprezentant legal al elevului/ei 

.............................................………........................... …………………......................…….………, posesor al C.I. cu seria …..….nr ……....…………  

CNP…………...........…………...…………………….., elev/ă în clasa XI B..... de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești, declar pe propria 

răspundere că fica/fiul meu se află în situația/situațiile:  

€ are domiciliul stabil în mediul rural;  

€ aparține unei familii monoparentale;  

€ este orfan;  

€ este în plasament/instituționalizat;  

€ este elev remigrat;  

€ altă situație cu oportunități reduse………………………………………………………….  

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

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

 

Data, Semnătura părinte, ……………………………….. ……………………………………………. 


