
Bra,Str.CurteaHonterusnr.  
Tel:0268-470802; 0368-449087; Fax:  

E-mail:liceulhonterus@yahoo.com 

                                                                                

 

 

Colegiul Național  

„Johannes Honterus” 

INSPECTORATUL 

ȘCOLAR AL 

JUDEȚULUI 

BRAȘOV 

 

MINISTERUL  

  EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE 

 

ANUNT SELECTIE  ELEVI 

 

In urma aprobarii proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, intitulat Willkommen in Europa - 

Unser europäisches Mehrgenerationenhaus, care se va desfasura in perioada 01.09.2019 – 

31.08.2021 cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, Colegiul National “Johannes Honterus” 

organizeaza concurs de selectie a elevilor care vor face parte din echipa de proiect. Elevii selectati 

vor participa la activitatile proiectului si la mobilitatile transnationale care se vor organiza la scolile 

partenere din Germania şi Franţa şi îşi vor finanţa costurile de cazare şi masă din cadrul 

mobilităţiilor transnationale.  

 Grupul tinta: 

18 elevi din cls. a VI-a si 6 elevi din clasa a IX-a sau a X-a 

Elevii selectati vor participa la atelierele de lucru specifice proiectului si la mobilitatile 

transnationale aferente. 

Selectia elevilor se va desfasura conform calendarului afisat. 

Criterii de eligibilitate 

 

  Participantul trebuie să fie elev al  Colegiului National “Johannes Honterus” Brasov. 

  Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 12 şi17 ani si sa fie elev al clasei a VI-a, respectiv a 

X-a sau a XI-a. 

  Candidatul nu  beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE, 

  Candidatul trebuie sa aiba acordul parintelui cu privire la deplasarile in strainatate  

 Candidatul trebuie sa aiba dosarul complet şi corect întocmit si depus la termen. 

 

Criterii de selectie a lotului reprezentativ de elevi 

 

      Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor.  Acest criteriu se va puncta cu  admis sau 

respins 
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      Rezultate bune la învăţătură, media generală peste 8,00 în anul şcolar anterior 2018- 2019. 

      Media 10 ( zece) la purtare. 

      Medie buna la disciplina limba si literatura germana ( minim 8 ) 

      Disponibilitatea şi angajamentul de participare la toate activităţile proiectului (informare, 

pregătire, consiliere) ( Scrisoare de motivatie) 

      Participantul trebuie să cunoască limba germana la nivel european minim B2 (interviu) 

      Cunostinte IT 

 

Probele  concursului  de selectie 

 

 Evaluarea dosarului   50 p. 

 Proba orală – interviu de evaluare a competențelor lingvistice – Limba germană           20 p. 

 Interviu în limba română și limba germană privind evaluarea motivației și a interesului pentru 

participarea candidatului la acest stagiu de invatare si formare personală.     30 p. 

 

Continutul  dosarului  de candidatura 

 

• Cerere de înscriere ( Anexa 2) 

• Copie xerox după cartea de identitate/ certificatul de naştere 

• Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a 

participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în 

grupul ţintă al proiectului ( Anexa 3 ) 

• Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (Anexa 4)  

• Acord parinţi pentru participarea  la activitatile  proiectului  (Anexa 5) 

• Recomandarea de la profesorul diriginte in care se va specifica media la purtare a 

acestuia. (Anexa 6) 

• Adeverinţă medicală de la medicul școlii/medicul de familie, semnată şi ștampilată de 

acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice și că este apt din punct de vedere 

medical pentru deplasarile din cadrul proiectului.  
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Nota : 

* Depunerea dosarelor de candidatură se realizează de către elevi şi/sau parinti la secretarul comisiei 

de selectie organizate la unităţii şcolare in perioada aprobata pentru inscriere. 

 

 

        Anexe  utile: 

Anexa 1.   Calendar etape selectie 

Anexa 2.    Cerere de inscriere 

Anexa 3.    Scrisioare de intentie si motivatie 

Anexa 4.    Angajament de disponibilitate fata de activitatile proiectului 

Anexa 5.     Acord parinti 

Anexa 6.    Recomandare diriginte 
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ANEXA  1 

 

 

Calendarul concursului de selecție elevi 
 

Willkommen in Europa - Unser europäisches Mehrgenerationenhaus 

 

Nr. de referinta: 2019-1-DE03-KA229-059760_3 

 

 
 

 

 

Depunerea dosarelor de candidatură 
 30. 10. – 6. 11.  2019 

   

    

 

Desfășurarea concursului de selecție 
   7 noiembrie 2019 

   

    

 

Afișarea rezultatelor 
   8  noiembrie 2019 

   

    

 

Primirea contestațiilor 
  8  noiembrie 2019 

   

   

 Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor   8 noiembrie 2019 
 

finale 
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ANEXA 2 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
 
 

 

 

Domnule  Director, 

 

 

Subsemnatul/a ___________________________________________ nascut/ă la data de 

______________avand domiciliul in localitatea_________________, judetul _________________ 

strada_________________________nr.__________Bl.____________tel.______________________

email_______________________, elev/a in clasa ________la Colegiul National  “Johannes 

Honterus” Braşov,  vă rog să îmi aprobați înscrierea la procesul de selecție pentru proiectul 

ERASMUS+  în domeniul școlar cu titlul „Willkommen in Europa - Unser europäisches 

Mehrgenerationenhaus”. Nr. de referinta 2019-1-DE03-KA229-059760_3. 

Precizez ca am luat nota de prevederile procedurii de selectie si sunt de accord cu acestea. 

 

Prezentei cereri de înscriere anexez următoarele documente: 

 

Copie xerox după certificatul de naștere/cartea de identitate. 

Cererea de înscriere a candidatului - Anexa 2. 

Scrisoare de motivaţie, intenţie - Anexa 3. 

Angajament de respectare a cerintelor proiectului- Anexa 4. 

Acord participare proiect părinte - Anexa 5.  

Recomandare diriginte – Anexa 6. 

 

 

Data                                                                                                                   Semnătura 

 

 

____________________                                                                                   _______________________ 
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SCRISOARE  DE  MOTIVAŢIE 

 

 

Stimată doamnă/Stimate domn,  

 
Adresez această scrisoare ca răspuns la apelul dumneavoastră cu privire la selectarea membrilor 

grupului ţintă al proiectului de parteneriat strategic ERASMUS+ în domeniul școlar cu titlul 

„Willkommen in Europa - Unser europäisches Mehrgenerationenhaus” numar de referinta 2019-1-

DE03-KA229-059760_3. Având în vedere abilitatile mele, doresc să fac parte din grupul ţintă. 

Consider că participarea în acest proiect îmi va permite pe viitor să  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________  

 

Sunt o persoană (daţi exemple de minimum trei calităţi care credeţi că vă recomandă pentru 

participarea în proiect): 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________  

Motivele participării mele în proiect sunt următoarele (enumeraţi minimum trei motive):  

 

1. ______________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________  

 

2. _______________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________  

3. 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________

Dacă veţi considera motivaţia şi calităţile mele corespunzătoare pentru participarea în cadrul 

grupului ţintă la proiectul dumneavoastră, vă rog să mă contactaţi pentru detalii la adresa de email 

_________________________________ sau la telefon ________________. 

 

 

Vă mulţumesc,                                                   

 

                                                                                     Nume şi prenume:  

 

 

 

Data:                                                                             Semnatura, 
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ANEXA 4 

 

 

 

 

ANGAJAMENT    DE    RESPECTARE  A  CERINTELOR  PROIECTULUI 

 

 

 

Subsemnatul/a………………......………………………………...….…,având CNP 

………..…………………………..domiciliat/ă în …………………………………….. 

str.........................…………………….nr ………………. bl .....….… ap.….…….  

telefon.……............................……. email……...................................…....……… 

declar ca am luat la cunostinta  detalii referitoare la desfasurarea proiectului, precum achitarea 

costurilor de cazare şi masă în mobilitate si ma angajez sa respect toate cerintele, sa-mi creez 

disponibilitate de timp si implicare in activitatile  de proiect desfasurate individual sau alaturi de 

profesorii din staff-ul de proiect . Voi participa la toate intalnirile de proiect care se vor organiza in 

scoala sau in cadrul altor institutii partenere si voi sprijini diseminarea produselor de proiect atat in 

scoala cat si in comunitate. 

 

 

 

 

Data,                                                                                                Semnatura, 
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ANEXA 5 

 

ACORD   DE  PARTICIPARE  LA  PROIECT 

 

 

Subsemnatul/a………………......………………………………...….………………………, 

CNP…………...………………domiciliat/ă    

în……..………………………..…………………..…..………………str.........................……………

……….nr……………….bl.....….…ap.….…telefon.……............................…….email……................

...................…....………. identificat cu … seria …… numărul ……………. valabil până la 

data……………., PĂRINTELE elevului/ei …………………………………………………………., 

îmi exprim acordul scris pentru participarea copilului meu în grupul ţintă în implementarea 

proiectului „Willkommen in Europa - Unser europäisches Mehrgenerationenhaus”, numar de 

referinta 2019-1-DE03-KA229-059760_3. 

 cofinanţat de Uniunea Europeană. Mă angajez să respect cerinţele financiare şi de conţinut, 

calendarul programului, să particip la toate activităţile care îmi revin ca părinte şi să întocmesc toate 

documentele solicitate de echipa proiectului din fonduri personale (împuternicire la notariat, 

asigurare medicală, vizite ale unor obiective turistice etc). Declar pe propria răspundere că: 

□ am fost informat(ă)                             □ nu am fost informat(ă) 

 privind condiţiile pentru mobilitate şi modul de derulare al proiectului Erasmus+ „„Willkommen in 

Europa - Unser europäisches Mehrgenerationenhaus””, cofinanţat de Uniunea European  şi mă 

angajez să respect cerinţele programului.  

Declar că sunt de acord ca datele personale ale copilului meu, materialele rezultate în urma 

activităţilor (fotografii, filmări video etc.) să fie utilizate în scopul proiectului sus-menţionat pe 

internet, site-ul şcolii/site-ul proiectului, facebook, cât şi cu publicarea lor în presa locală cu 

respectarea dispozitiilor legale in vigoare (Regulamentul UE 679/2016 privind protectia persoanelor 

fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal) 

Garantez ca datele furnizate sunt actuale si corecte si ma angajez ca in eventualitatea modificarilor 

survenite in datele personale (reinnoire CI, schimbarea numelui, a domiciliului) sa anunt echipa de 

proiect si sa aduc o copie a actelor doveditoare. 

 

 

 

 Data, ___________________                                             Semnătura,_____________________ 
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ANEXA  6 

 
 

RECOMANDAREA  PROFESORULUI  DIRIGINTE 

 

 Nume, prenume elev: ……………………………. 
 

 Media generala la invatatura pe anul scolar 2018 – 2019………………. 

 Media la purtare pe anul scolar 2018 – 2019 …………………………….. 

 Media la limba germană pe anul scolar 2018-2019 ……………………… 

 

Prezentati aspecte pe care le considerati importante despre acest elev/aceasta eleva, inclusive o 

descriere a comportamentului scolar si a personalitatii sale. 

Evaluati pe o scara de la 1 la 5 urmatoarele elemente ale personalitatii elevului, bifând casuta 

corespunzatoare 

 

Aspecte 

evaluate 

Insuficient 

1 

Satisfacator 

2 

Bine 

3 

Foarte Bine 

4 

Excelent 

5 
Creativitate si 

originalitate 

 

 

    

Competente 

IT 

     

Competente 

organizatorice 

 

 

    

Competente 

de lucru in 

echipa 

     

Implicarea in 

activitati 

extrascolare 

     

Abilitati de 

comunicare  

     

 

 

 

Profesor diriginte , ___________________________ 

 

Semnatura, 
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