
                                                                      

  
 

 
 

 

Proiectul de mobilitati Leonardo da Vinci  (LLP-LdV/IVT/2013/RO/388) 
 

METODOLOGIA CONCURSULUI DE SELECTIE 
 
 
 
Criterii de selecţie:  
1. cunoasterea limbii engleze (minim A2) 30 p  
2. cunostinte de tehnoredactare, editare multimedia, experienta in navigare online, administrarea sistemelor   
    informatice 30 p  
3. rezultate şcolare (competiţii şcolare - olimpiade şi concursuri) si extrascolare (participare la proiecte la nivel local/  
    regional, naţional şi internaţional) 20 p  
4. scrisoare de intentie si anexa - plan diseminare rezultate proiect 20 p  
  
 
PROBELE DE CONCURS 
 

Loc de desfasurare: Colegiul National “Barbu Stirbei“ Calarasi 
 
 

29 octombrie - 5 noiembrie 2013 
Evaluarea dosarelor de candidatură (pentru criteriul de selecţie 3);  
        (CV, rezultate şcolare si extrascolare din anii şcolari 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 însoţite de documente  
        justificative, aprecierea evaluării din partea profesorului de informatică şi aprecierea recomandării din partea  
        profesorului diriginte). 
 
Miercuri 6 noiembrie 2013, S4 & S5, parter 

14.30 - 15.00 Evaluare scrisă (test) la limba engleză (pentru criteriul de selecţie nr.1) 

15.00 - 17.30 Evaluare orală la limba engleză (pentru criteriul de selecţie nr.1) 
 
Joi 7 noiembrie 2013, S4, parter 
14.30 - 17.00 Evaluare orală la limba engleză (pentru criteriul de selecţie nr.1) 
 
Vineri 8 noiembrie 2013, L3 & L4, etaj 2 
14.30 - 15.20 Probă practică de evaluare a competenţelor informatice (pentru criteriul de selecţie nr.2) 
 
Luni 11 noiembrie 2013, S4, parter 
14.30 – 17.30 Interviu pentru criteriul de selecţie 4). 
                      (va viza autoprezentarea candidatului pornind de la CV-ul personal şi stabilirea motivaţiei acestuia de a 
                      participa la proiect, de a se implica în activităţile de diseminare, de a utiliza rezultatele proiectului  
                      pornind de la scrisoarea de intenţie elaborată de acesta). 
                          
Marti 12 noiembrie 2013, S4, parter 
14.30 – 17.30 Interviu pentru criteriul de selecţie 4). 
                      (va viza autoprezentarea candidatului pornind de la CV-ul personal şi stabilirea motivaţiei acestuia de a 
                      participa la proiect, de a se implica în activităţile de diseminare, de a utiliza rezultatele proiectului  
                      pornind de la scrisoarea de intenţie elaborată de acesta). 
 
 
NOTA: 
 

* Pentru sustinerea evaluarii la engleza, oral, candidatii intra in ordine alfabetica (de la 1-22, miercuri 6 noiembrie; de  
  la 22-44, joi 7 noiembrie) avand alocate 5 minute de persoana; 
* Rezultatele la proba scrisa de engleza se afiseaza joi, 7 noiembrie 2013, pana la ora 12.00; 
* Contestatiile se depun joi, 7 noiembrie 2013, intre orele 12.00 - 14.00, la secretariatul Colegiului National “Barbu  
  Stirbei” (vor fi preluate de catre presedintele Comisiei de selectie). 
* Se poate contesta numai proba scrisa de limba engleza. 
* Pentru sustinerea interviului candidatii intra in ordine alfabetica (de la 1-22, luni 11 noiembrie; de la 22-44, marti 12   



  noiembrie) avand alocate 8 minute de persoana; 
* Punctajul final este suma punctajelor obtinute pentru cunostintele de limba engleza (25p), competente informatice 
(25p), evaluare dosar de candidatura (25p) si interviu (scrisoarea de intentie&anexa) 25p; 
* Anuntarea grupului tinta selectat de 15 elevi (in ordinea descrescatoare a notelor finale) si celor 3 participanti  
  de rezerva (in ordinea descrescatoare a notelor finale, primele 3 pozitii dupa grupul tinta de 15 elevi) se face   
  miercuri 13 noiembrie 2013, dupa ora 18.00;  
 

                                             Comisia de selecție, 

                                                                                               Prof. Ion Florinela Magdalena - presedinte comisie 
                                                         Prof. Dinca Marinela, coordonator de proiect - membru 
                                                                                               Prof. Dumitrescu Gica - membru 

                 Prof. Preda Gratiela – membru 
                 Prof. Visinescu Alina - membru 
 


