ANUNT SELECTIE PARTICIPANTI PROIECT ERASMUS+
EuroMobilitati IT, Nr. 2019-1-RO01-KA102-062602
Liceul Teoretic “SPIRU HARET”, Moinești, Județ Bacău
Nr. 489 / 12.03.2021
CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
1. Participanţii trebuie să fie elevi Liceul Teoretic “SPIRU HARET”, Moinesti, profil
Matematică-Informatică, in clasa a XI -a și a X-a, pentru mobilitate Flux 2 (30.08.2021 –
18.09.2021)
2. Participanţii vor susţine Atestat competenţe profesionale în Informatică la final de liceu si vor
obtine Certificat ECDL.
Criterii de selecţie:
1 Nivel minim A2 de conversaţie în limba engleză;
2 Cunoştinţe despre medii informatice de lucru (Windows 7, Microsoft Word 2013, Microsoft Power
Point 2013, HTML) şi cunoştinţe despre utilizare program Adobe Dreamweaver (clasa a 11-a / clasa
a 10-a)
3 Cunosc date despre proiect furnizate pe site si le folosesc în formularul de înscriere şi la interviu;
In această rundă de selectie, vom selecta 20 elevi.
GRAFIC ACTIVITĂŢI DE SELECŢIE:
22.03 – 26.03.2021 - depunerea dosarelor la biroul Contabilitate al Liceului între orele 11-13
26.03.2021 - afişarea listelor cu candidaţii care vor participa la probe practice (dosare complete),
orar, locaţie interviu și probă practică, pe site-ul de proiect și la Panoul de proiect.
29.03.2021 - evaluare dosare candidatura
30.03.2021 - interviu in limba engleza (5-10 minute)
31.03.2021 - proba practica pe calculator (1.5h)
1.04.2021 - afisarea rezultatelor
2.04.2021 - depunerea contestatiilor între orele 10 :00-12 :00 la secretariatul liceului sau on line pe
adresa licshmoinesti@yahoo.com;
2.04.2021 - solutionare contestatii
5.04.2021 - afisare rezultate finale pe site-ul de proiect și la Panoul de proiect.
7.04.2021, ora 17.00 - ședință on line cu părinţii şi elevii selectaţi. Prezenţa este obligatorie!
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DOSAR INSCRIERE:
1. Copie carte de identitate;
2. Adeverinţă care să ateste calitatea de elev al Liceului, clasa de proveniență (specificând
profilul și specializarea);
3. Cerere de inscriere
4. Acord participare din partea părinţilor. În cazul în care unul din părinți este plecat din țară,
sau este în imposibilitatea de a semna, celălalt părinte își va asuma răspunderea și pentru
celalalt părinte;
5. Declaratie pe proprie raspundere de susținere a "Atestatului de certificare a competenţelor
profesionale în informatică" până la finalul clasei a XII-a;
6. CV format Europass în limba română;
7. CV format Europass în limba engleză;
8. Scrisoare de intentie a participarii cu explicare mod in care va disemina rezultate proiect cu
alte grupuri (maxim 200-250 cuvinte)
9. Recomandare diriginte cu accent pe comportament elev mediul scolar+implicare in activitati
extrascolare;
10. Copie diplome/certificate concursuri în domeniul informatic sau al limbilor străine (care vor fi
folosite doar pentru a departaja candidații cu punctaje egale);
11. Dovezi pentru acordarea punctajului bonus: domiciliu în mediul rural (domiciliu/mutație în
mediul rural în CI), părinte/imigranţi (declaraţia este inclusă în acordul părintelui), venituri
reduse (adeverință drept de bursă socilală, bani de liceu), dizabilităţi/boli cronice (adeverință
medicală care să ateste gradul de handicap);
12. Adeverinţă medicală care să ateste că elevul este apt să călătorească cu avionul și să
participe la activitățile proiectului;
13. Opis dosar.
Se vor evalua: motivaţia participării, relevanţa abilităţilor, competenţelor, calităţilor şi experienţei,
implicare în diseminare, valorizare şi multiplicare rezultate proiect.
Toate documentele necesare sunt disponibile la coordonator proiect.
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Opis dosar (respectandu-se ordinea de mai jos):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Copie carte identitate;
Adeverinţă elev;
Cerere de inscriere
Acord părinţi pentru participare mobilitate
Declaratie susţinere atestat;
CV format română;
CV format engleză;

8. Scrisoare de intentie a participarii cu explicare mod in care va disemina rezultate proiect cu
alte grupuri (ex: Diseminari rezultate proiect la Zile Liceu, in Saptamana Altfel, lectorat cu
parinti, lectii demonstrative deschise, vor demonstra practic colegilor de la clasa si alte
clase mate-info rezultate obtinute, prezentari rezultate proiect ( in Consiliu Profesoral,
clase de provenienta, Scoli generale din Moinesti)
9. Recomandare diriginte cu accent pe comportament elev mediul scolar+implicare in activitat
extrascolare
10. Copii diplome/certificate concursuri;
11. Dovada inscriere ECDL.
12. Angajament sustinere examene ECDL pana sfârșitul clasei a XII-a;
13. Dovezi punctaj bonus;
14. Adeverinţă medicală.
INSTRUCŢIUNI PREDARE DOCUMENTE:
• Dosarul de înscriere va fi depus la secretariatul liceului în format fizic pe baza de semnătură.
• Fiecare document va fi scanat, salvat in format PDF si denumit cu nume prenume candidat +
demunirea documentului asa cum apare in opis. (ex. popa_ion_adeverinta_elev.pdf.).
Scrisoarea de intentie si CV in limba romana si limba engleză vor fi ataşate şi în format word.
Toate documentele vor fi reunite într-un folder arhivat, denumit nume prenume candidat + clasa de
provenienţă (ex. popa_ion_11.pdf/word.) şi trimise şi în format electronic prin ataşare arhivă la
adresa spiruharet2019@gmail.com. E-mailul va avea ca subiect: “Dosar candidatura + nume
prenume+ clasa” (ex. dosar_candidatura _popa_ ion_11).
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PROBE SELECTIE
1. Proba lb engleza (30%) test grila scris(10%), interviu (20%) - se va evalua competenta de scriere si
comunicare lingvistica- nivel min. A2
2 Proba dosar (30%): opis,copie CI, adev medicala, adeverinta elev, cerere inscriere, scrisoare
intentie a participarii si explicarea mod in care va disemina rezultate proiect cu alte grupuri, CV
format european in romana si engleza, Declaratie sustinere Atestat, Ecdl; Acord parinti pt Mobilitate,
Recomandare diriginte cu accent pe comportament elev mediul scolar+implicare in activitati
extrascolare
3. Proba practica de atestare competente profesionale- se va desfasura in lab Info, pe calculator
(40%)- se vor evalua: competente de lucru
Pentru clasa a 11-a in HTML (tag-uri, link-uri s.a.), realizare pagini web in Adobe Dreamweaver.
Se vor acorda 10 puncte suplimentare: 2p fete (IT este un domeniu in care predomina barbatii), 2p
mediu rural, 2p venituri reduse, 2p parinti migranti, 2 fam. monoparentale
Departajare: pe baza mediei generale din anul scolar 2018-2019
Criterii: minim 60 % din punctaj/ proba.
Rezultatele vor fi afisate pe site si panou proiect in maxim 24 ore
CRITERII DE EVALUARE
DOSAR CANDIDATURA - punctaj maxim 30 puncte

Criterii evaluare :
• relevanța abilităților/experienței/calităților personale/profesionale pentru activităţile
prevăzute în proiect;
• motivația participării la activităţile proiectului;
• implicare in activitatile de diseminare, multiplicare, împartasire experiente dobandite si
rezultate proiect ;
• calitatea argumentării ideilor.
LIMBA ENGLEZA:
Se va evalua competenta de scriere si comunicare lingvistica- nivel min. A2
TEST GRILA LIMBA ENGLEZA punctaj maxim 10 puncte
INTERVIU IN LIMBA ENGLEZA – punctaj maxim 20 puncte
Durata interviului: între 5 și 10 minute.
Se vor evalua competențele lingvistice de comunicare orală în limba engleză. Se vor adresa întrebări
în legătură cu: motivaţia participării la proiect, hobby-uri şi interese personale şi legate de domeniul
informatic, activităţi curriculare/extracurriculare, experienţe relevante, găsire de soluţii la probleme
legate de viaţa de zi-cu-zi etc.
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Criterii de evaluare: fluență, acuratețe, interes pentru proiect. Candidatul trebuie să dovedească
un nivel minim A2 pentru abilitatea de comunicare şi interacţiune verbală în limba engleză.
BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA
http://deepenglish.com/7-daycourse/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=english%20fluency&gclid=CMzOotukk
skCFQblwgod41IOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=va8ESm0tQCI
PROBĂ PRACTICĂ PE CALCULATOR – punctaj maxim 40 puncte
CLASA A 11-A
“WEB DESIGN”
Competente evaluate:
• utilizare Internet, Windows
• HTML: creare şi editare pagini HTML, utilizare tag-uri, inserare si formatare text, imagini, link-uri,
hărţi imagine,tabele,cadre);
• utilizare Adobe Dreamwever pentru proiectare si realizare site web: layout, template, biblioteci
• aplicare principii web design;
• utilizare Adobe Dreamweawer pentru realizare continut pagini web: adaugare text, imagini, link-uri,
tabele si/sau layere, formulare, meniuri
• folosire meniuri, panouri, ferestre, unelte specifice Adobe Dreamweawer (Jump Menu, CSS Designer);
La proba practica pe calculator, candidatii vor aduce pe Memory stick
PORTOFOLIU DIGITAL REALIZAT IN ADOBE DREAMWEAVER
ce va conţine 1 site personal cu minim 4 pagini si 1 site pentru o firma locala/ internationala
cu minim 5 pagini. Acest portofoliu are un punctaj de maxim 10 puncte din cele 40 de puncte alocate
probei practice pe calculator.
Acest portofoliu va fi trimis şi la adresa de email : spiruharet2019@gmail.com., iar în ziua probei
practice va fi adus pe un memory stick.
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BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ “WEB DESIGN”
- Vlad Tudor Huţanu, Carmen Popescu, Manual de informatică intensiv, pentru clasa a XIIa,Editura L&S Info-mat,2007
- James Wallace, Coding HTML and CSS, Editura Flame Tree Publishing Co Ltd, 2015
- Sabin Buraga, Proiectarea siturilor Web, Editura Polirom, Iaşi, 2002;
- Tudor Sorin şi Vlad Huţanu, Crearea şi programarea paginilor WEB, Bucureşti, L&S Infomat,
2004;
- Daniela Oprescu, Cristina-Eugenia Damacus - Tehnologia informatiei si a comunicatiilor - Manual
pentru clasa a IX-a, Ed. Niculescu 2012
- Mitchell, Scott, Cum să creezi un site web, Editura TEORA, 2009
- Bogdan Pătruţ, Internet pentru începători, Bucureşti, Teora, 1998;
- http://www.w3schools.com/html/
- https://www.codecademy.com/learn/web
https://helpx.adobe.com/dreamweaver/tutorials.html
- Dreamweaver: Ghid pentru incepatori
- Partea 1 https://www.youtube.com/watch?v=kXNTHZXtM9w
- Partea 2 https://www.youtube.com/watch?v=G9ncA_t_N5s
- Partea 4 https://www.youtube.com/watch?v=qpKIlDLX67A –
- Partea 5 https://www.youtube.com/watch?v=C20lu6irOng
- http://www.teacherclick.com/dreamweaver8/
BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ ADOBE PHOTOSHOP/ ADOBE ILLUSTRATOR
- Editare de text - Microsoft Word 2013 Autor(i): Raluca Constantinescu, Ionut Danaila
- Editura: Euroaptitudini , Colectia: ECDL - Permisul European de Conducere a Computerului
- Tehnologia informatiei si a comunicatiilor. Manual pentru clasa a IX-a
- Autor: Oprescu, Daniela, Editura: NICULESCU, Anul aparitiei: 2012
CALCULAREA PUNCTAJULUI:
30p dosar+30p interviu+40p proba calculator = 100p + maxim 10 puncte bonus.
Doar în cazul punctajelor egale, departajarea se va face pe baza mediei din anul scolar 2019-2020.
Acordare puncte bonus:
2p domiciliu rural, părinti migranţi 2p, 2p venituri reduse (ajutor social), 2p boli cornice care nu
impiedică participarea la mobilitate, 2p părinţi orfani, pe baza de dovezi.
Pentru a fi selectat, candidatul trebuie să obtină minim 1/2 din punctaj fiecare probe şi total min. 60
puncte. Rezultatele vor fi afişate în ordinea descrescătoare a punctajelor.
Proba practica (40%)- va fi sustinuta pe calculator: se vor evalua competente si abilitati practice de
lucru IT
PROIECT ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA102-062602 Liceul Teoretic “SPIRU HARET”, Moinesti
Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului.
Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Pentru incurajare participare elevi in proiect se acorda puncte suplimentare pt: 2p domiciliu
rural, 3p oportunitati reduse, 3p fete, 1p/parinte migrant(max 2p), 5p dizabilitati( pe baza de dovezi
anexate la dosar candidatura)
Doar în cazul punctajelor egale, departajarea se va face pe baza mediei generale din anul
scolar 2019-2020.
Candidatul va trebui sa obtina minim 1/2 din punctaj fiecare probe si total min. 60 puncte.
Lista finala va fi afisata pe site, la stand proiect.
Se vor stabili criterii de evaluare pt fiecare proba.
Vor fi selectati 20 elevi.
NUMĂR CANDIDAŢI SELECTAŢI:
Vor fi selectati 20 elevi.
Eventualele contestaţii pot viza doar analiza dosarului şi proba practică, proba de interviu neputând
fi contestată.
COMISIE SELECŢIE PARTICIPANŢI
Preşedinte: Director prof. Căzănel Adriana
Luca Nicoleta – prof. Informatică-T.I.C
Mărian Iulia – prof. Matematică – informatică
Urzică Sorin – prof. Matematică - informatică
Corban Lămâița -prof. Lb. Englză
Popa Laura - prof. Lb. Englză
Palade Mădălina - prof. Lb. Englză
Andrei Florina – prof. Lb. Română, membru CA
Prăjinaru Luminița – prof. Chimie, membru CEAC
Vîrcolici Mihaela – prof. Informatică, Colegiul Tehnic “D. Ghika”, Comănești, monitor extern
CONTESTAŢII:
Preşedinte: prof. Szabo Nicolae
Membrii:
Gabor Doina – prof. Infomatică
Cuciac Sonia – prof. T.I.C.
Urzică Andreea - prof. Lb. Englză
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm vizitați panou proiect, site-ul
http://www.sharetmoinesti.ro/.sau scrieti-ne la adresa de e-mail: spiruharet2019@gmail.com.
Anunț publicat în data de 12.03.2021
Director,
prof. Adriana Cazanel

Coordonator proiect ,
prof. Căzănel Adriana
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liceului.
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