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Selecţia va fi realizată pe baza următoarelor probe şi criterii: 

• proba 1 eliminatorie:rezultate la învăţătură (media >= 9.00),media la informatică 

>=8.50,frecvenţa la ore (peste 95%) şinota 10 la purtare, din ultimulşi din prezentul an şcolar; 

• proba 2 eliminatorie: 

- interviul, ce se va desfăşura pe data de 5 decembrie 2013, începând cu ora 1400; se va evalua 

profilul personalităţii candidatului (capacitatea de a lucra în echipă, toleranţa, rezistenţa la stres, 

capacitatea de adaptare, seriozitate şi credibilitate, putere de convingere); programarea la interviu 

va fi în ordinea depunelor dosarelor de înscriere. 

- portofoliul candidatului: va conţine materialele pe care le consideră necesare şi care îl reprezintă 

cel mai bine; câteva sugestii: premii şi rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare, certificate de 

limbi străine, implicare în diferite proiecte şi activităţi extraşcolare, activităţi de voluntariat, etc.; 

- cunoştinţe de cultură generală (istorie, geografie, biologie) despre România şi Germania. 

• selecţie prin test: se va desfăşura pe data de 9 decembrie 2013, ora 1200-1400, în laboratorul de 

informatică 1 şi în laboratorul de informatică 2, alcătuit din: 

a - test grilă de utilizare a calculatorului (25 puncte)  

     (5-20 de itemi); 

b - test despre noţiuni de internet şi HTML (25 puncte) 

     (5-20 de itemi); 

c – test despre noţiuni de programare (20 puncte) 

     (2-3 itemi); 

d - test scris de limba germană (nivel A1) (30 puncte) 

     (20-30 de itemi); (se poate echivala cu certificat de nivel minim A1). 

Criterii suplimentare pentru departajare: 

1) Premii/menţiuni/participare la Olimpiade sau Concursuri Internaţionale 
2) Premii/menţiuni/participare la Olimpiade sau Concursuri Naţionale  
3) Premii/menţiuni/participare la Olimpiade sau Concursuri de Informatică, nivel judeţean 
4) Premii/menţiuni/participare la Olimpiade sau Concursuri de Informatică, nivel municipal 
5) Participare CEX Informatică 
6) Certificate de limba germană (nivel minim A1) şi/sau de limba engleză (nivel minim B1) 
7) Premii/menţiuni/participare la Olimpiade sau Concursuri de matematică sau ştiinţe (fizică, chimie, biologie) 
8) Alte premii. 


