
  
 

  REMEDY  -  ANUNȚ  SELECTIE  ELEVI 

In urma aprobarii proiectului de parteneriat strategic 

Erasmus+, intitulat “The Role of Education in Protecting 

Children and Women in Conflict “ ( REMEDY), care se va 

desfășura in perioada    01.09.2018 -  31.08.2020 cu sprijinul 

financiar al Uniunii Europene, Liceul Teoretic J.Honterus 

organizeaza concurs de selecție a elevilor care vor face 

parte din echipa de proiect.   

Țările partenere  Cehia(Praga), Polonia(Gdansk), 

Italia(Ladispoli),  Turcia (Corum),  Romania(Brasov) 

 

 Grupul țintă 

25 elevi din cls. a IX-a si a X-a, profil uman. 

Elevii selectati in echipa de proiect vor participa la 

activitătile specifice proiectului pe o perioada de 2 ani.  La 

mobilitati vor participa 6 elevi (cf. aplicatiei de proiect). 

Acestia  vor fi selectati ulterior din cadrul celor inscrisi in 

echipa de proiect cf. unor criterii care vor fi anunțate in timp 

util.  Copiii care nu vor pleca in mobilități vor caza timp de o 

săptămana  unul sau doi elevi din țările partenere atunci 

cand acestia vor vizita țara noastra. 



  
 

 

Criterii de eligibilitate 

 

  Participantul trebuie să fie elev al  Liceului Teoretic “J. 

Honterus” Brasov. 

  Candidatul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 14 - 16  ani 

si sa fie elev in  clasele a IX-a sau a X-a  profil umanist. 

  Candidatul nu  beneficiază de altă finanţare din alte 

proiecte finanţate de UE. 

  Candidatul trebuie sa aiba acordul parintelui cu privire la 

deplasarile in străinatate precum si  referitor la găzduirea 

unui elev din tările partenere in proiect fără discriminare de 

orice natură. 

. Candidatul trebuie sa aiba dosarul complet ,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 

     Dosar complet – in cazul in care dosarul e incomplet 

acesta va fi respins automat 

      Rezultate bune la învăţătură, media generală peste 8,00 

în anul şcolar anterior 2017- 2018. 

      Media 10 ( zece) la purtare . 



  
 

 

      Disponibilitatea şi angajamentul de participare la toate 

activităţile proiectului   

Motivatia de a participa in proiect 

      Cunostinte bune de limba engleza – nivel B1  (Test scris 

si interviu) 

      Cunostinte IT 

     Recomandarea dirigintelui 

 
 

 

 

Probele  concursului  de selectie  

          ( TOTAL 100 p) 

 

 Evaluarea dosarului     30 p.  

 (Scrisoare motivatie -15p    Recomandarea dirigintelui -15p) 

 

 Proba limba engleza – proba scrisa   30 p 

                                   - proba orala     20 p 

 

 Interviu în limba romana  privind evaluarea motivației și 

a interesului pentru participarea candidatului la acest 

stagiu de invatare si formare personala.     20 p. 

 

 



  
 

Continutul  dosarului  de candidatura 

 

• Cerere de înscriere ( Anexa 2) 

•  Copie xerox după cartea de identitate; 
 

• 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 parinte (Anexa 5) 

• Recomandare de la profesorul diriginte. (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.  

 

 

 

 

Nota : 

* Depunerea dosarelor de candidatură se realizează de către elevi la 

secretariatul scolii in perioada aprobata pentru inscriere. 

 

 

 

 

 

 

        



  
 

 Anexe  utile: 

 

Anexa 1.   Calendar etape selectie 

Anexa 2.    Cerere de inscriere 

Anexa 3.    Scrisoare de intentie  

Anexa 4.    Angajament de disponibilitate fata de activitatile 

proiectului 

Anexa 5.     Acord parinte 

Anexa 6.    Recomandare diriginte 

 

 

 

                                                                                            Comisia  de  selectie 


