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În perioada 1 septembrie 2019 – 31 august 2022 se va desfășura la Colegiul Național ”Dragoș Vodă” 

Sighetu Marmației, un proiect Erasmus+ cu numărul 2019-1-RO01-KA102-062584 cu grant aprobat. 

 
Obiectivele generale ale acestui proiect sunt:  

 Creșterea volumului mobilităților cu scop de învățare cu 80%, parcurgerea de către 

participanții elevi a unor programe de învățare recunoscute la nivel european prin 

Documentul de Mobilitate Europass prin promovarea învățării bazate pe muncă și activități 

practice, dobândirea unor competențe si aptitudini cheie, realizate prin parcurgerea de către 

participanții la proiect a unui stagiu de două săptămâni de instruire practică efectuat la un 

partener; 

 Încurajarea participării tinerilor cu oportunități reduse, punând în aplicare agenda de 

politici europene în materie de echitate si incluziune socială prin selectarea unor participanți 

proveniți din mediul urban si rural, cât și a unor participanți cu oportunități reduse si punerea 

participanților in condiții reale de muncă într-un mediu cultural și social diferit de cel în care 

trăiesc; 

  Internaționalizarea planului de învățământ, îmbogățind curriculum în dezvoltare 

locală cu rezultate ale învățării și metode de lucru la instruirea practică care se pot obține 

doar prin participarea la stagii de mobilitate VET; 

 Efectuarea de către cei 56 de elevi de la specializarea matematică-informatică a unui 

stagiu de activități practice de 2 săptămâni în condiții reale de muncă, în anul școlar 2020-

2021, la o instituție europeană, pe baza unui Acord de învățare ce va cuprinde activități de 

învățare bazate pe munca în laboratoare de robotică, dezvoltare de software si pagini web, 

realitate augmentată și dezvoltare de jocuri video; 

 Dobândirea pe parcursul stagiului, de către 56 de elevi de la specializarea 

matematică-informatică și 8 profesori însoțitori, de competențe europene de comunicare și 

inter-relaționare într-un spațiu european multicultural și pluri-lingvistic, perfecționarea 

abilităților de comunicare în limba engleză, validarea competențelor dobândite prin 

obținerea Documentului de Mobilitate Europass la finalul stagiului și prin obținerea 

certificatului de competențe profesionale la absolvirea liceului;  

 Valorizarea experiențelor pozitive la nivelul CNDV și comunității locale prin 

diseminarea rezultatelor proiectului și transferul de bune practici atât la nivel curricular, cât 

și extracurricular în perioada 2022- 2023. 

 

Profilul candidatului elev/ă  

- să fie persoană dinamică, inovatoare, motivată, să lucreze în echipă, să fie voluntar  

- să aibă disponibilitatea de a lucra în cadrul proiectului în afara programului școlar  

- să nu își schimbe profilul și specializarea până la terminarea ciclului liceal  

 - să susțină examenul de atestat la informatică atunci când va fi în clasa a XII-a . 

Selecția elevilor în cadrul acestui proiect se face ținând cont de următoarele criterii: 

-să fie elev/ă la Colegiul Național ”Dragoș Vodă” la filiera teoretică, profilul real, specializarea 

matematică informatică, clasa a X-a și clasa a XI-a. 

  -să aibă competențe digitale  

  -să fie motivat/ă să lucreze în proiect  

  -să aibă cunoștințe IT  

  -să aibă noțiuni elementare de limba engleză   

  -să aibă experiență de voluntar/ă  
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Depunerea dosarului  se face la coordonatorul proiectului, doamna prof.Cornelia Hotea , în 

lab MM al CNDV. 

 

Elevii claselor a XI-a -JOI, 6 ianuarie 2022, între orele 10.50-15.00 

Elevii claselor a X-a -VINERI, 7 ianuarie 2022, între orele 10.00-14.00 

 

DOSARELE de candidatură vor cuprinde: 

 

           - dosar de plastic cu șină care să conțină în folii următoarele documente:  

           - opisul dosarului 

- cerere de înscriere (Anexa 1)  

   - C.V. în limba română(nr. crt. 1 din tabelul de mai sus)  

- Scrisoare de intenție (nr. crt. 2 din tabelul de mai sus Anexa 4)  

- Declarație de prelucrare date personale (Anexa 2)  

- Acordul scris al părintelui/susținătorului legal (Anexa 3)  

- Adeverință în care să se specifice clasa în care învață elevul, media la disciplina  

   informatică, media la disciplina engleză, media 10 la purtare, media generală        

   pentru  anul școlar anterior și numărul de absențe nemotivate 

 - copie certificat de naștere elev  

 - copie CI/buletin elev  

 

Calendarul selecției grupului țintă: 

 

Etapa Termen Observații 

Informarea elevilor Decembrie 2021  

Depunerea dosarelor și analiza acestora 6-17 ianuarie 2022  

Selecția participanților și a rezervelor 18-31 ianuarie 2022  

Afișarea rezultatelor și a listei de rezerve 12 februarie 2022  

Depunerea contestațiilor și soluționarea 

acestora prin publicarea rezultatelor finale 
14 februarie 2022 

 

 

Organizarea și desfășurarea procesului de selecție a grupului țintă 

 

Nr. Crt. Criteriul 
Punctajul 

maxim 

1.  

Interviu. Acesta va viza autoprezentarea candidatului, pornind de la CV-

ul european personal, de la scrisoarea de intenție și stabilirea motivației 

elevului de a participa la proiect, de a se implica în activitățile de 

diseminare, de a utiliza rezultatele proiectului elaborată de acesta, etc. 

 

 

30 

2.  

C.V. în format Europass semnat pe fiecare pagină  

(implicare în proiecte cu/fără finanțare, activitate în domeniul IT, 

activitate de voluntar, rezultate la concursuri, simpozioane…etc)  
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3.  
Scrisoare de intenție semnată de elev și de reprezentantul legal al 

acestuia (părinte), o pagina A4, Arial, spațierea dintre rânduri 1.5, aliniat 

justify . 

4.  Test de limba engleză  - Proba Scrisă + Proba Orală 20+10 

5.  
Test de TIC, probă practică ( Ms.Word, Ms.PowerPoint, Ms.Excel, 

Utilizarea computerului, Instrumente online )  
20 

6.  

Test la informatică, probă scrisă  

(programa școlară pentru clasa a IX-a și sem.I din clasa a X-a pentru 

grupul clasei a X-a), respectiv  

programa școlară pentru clasa a IX-a , a X-a și sem.I din clasa a XI-a 

matematică-informatică pentru grupul clasei a XI-a) 

20 

 

 

Se vor selecta 28 elevi+ 6 rezerve pentru fluxul clasei a X-a . 

Se vor selecta 28 elevi+ 6 rezerve pentru fluxul clasei a XI-a . 

 

 

Prima etapă de selecție reprezintă verificarea conținutului dosarului, iar rezultatele se vor afișa pe 

data de 17 ianuarie 2022 la avizierul colegiului și pe site-ul colegiului, ulterior vor fi stabilite zilele 

susținerii probelor . 

 

 

 

MULT SUCCES! 

 

 

 

 

 

         Director,                                                                                    Coordonator, 

Prof. Crina Marilena Voinaghi                                                         prof. Cornelia Hotea 

 

 

 

Pentru detalii  

Prof.Cornelia Hotea 
Tel:0745506385 

Email:erasmus2022cndv@gmail.com  

 
 

17 decembrie 2021 
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