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        ANUNȚ SELECȚIE ELEVI  ERASMUS+ 

 
        În urma PRELUNGIRII proiectului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, Domeniul 

Educație și formare , On the way to the future! , număr 2019-1FR01-KA202-

063096 , Liceul Teoretic Solomon Haliță” organizează  selecţia  elevilor de liceu 

din clasele IX-XI, care vor fi direct implicaţi în activităţile proiectului şi care vor 

participa la activitățile de învățare transnaționale  , în Bulgaria și Croația,  martie și 

aprilie 2022. 

 

Selecţia va avea loc între 7 februarie  – 15 februarie 2022, după următorul 

calendar: 

07.02.2022- 14.02.2022 – depunerea dosarelor de candidatură 

15.02.2022 ora 13.30 – interviu în limba engleză 

16.02.2022 ora 12.00  – afişarea rezultatelor 

17.02.2022 ora 10.00-12.000 - depunerea contestaţiilor 

18.02.2022 ora 12.00 – afişarea rezultatelor finale 

 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente: 

 

  1)Curriculum Vitae Europass – accesibil la adresa www.europass-ro.ro care va 

include următoarele  informaţii : 

-          media generală pe ultimul semestru. 

-          media la purtare în ultimul semestru. 

-          media la limba engleză în ultimul an și ultimul semestru( unde este cazul).  

-          rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare. 

-          implicarea în activităţile şi proiectele desfăşurate în cadrul şcolii. 

-          implicarea în acţiuni de voluntariat în diferite ONG-uri, 

-          participarea la alte cursuri care dovedesc dorinţa de dezvoltare personală. 

2) O recomandare din partea unui profesor al şcolii 

 3) Scrisoare de intenţie în limba engleză 

 

4) DECLARAȚIE DIN PARTEA PĂRINTELUI/TUTORELUI PRIN CARE SE 

OBLIGĂ CĂ ELEVUL VA FI VACCINAT CU SCHEMĂ COMPLETĂ PÂNĂ 

LA DATA DE 01.04.  2022/ CERTIFICATUL VERDE PENTRU CEI 

VACCINAȚI. 

http://www.europass-ro.ro/
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Dosarele se vor preda la Secretariat . 

 Vă rugăm să citiţi cu atenţie toate cerinţele din prezentul anunţ. 

 

NOTĂ: 

1. Toate documentele dosarului de candidatură sunt obligatorii şi lipsa unuia 

atrage eliminarea candidatului din selecție. 

 

2. Se anexează fotocopii după documente justificative relevante (fotocopii 

după diplome, adeverinţe de participare etc). 

 

 

3. Interviul va fi în limba engleză. Candidatul va trebui să motiveze dorinţa 

de participare la proiect. Întrebările vor viza cunoştinte de bază despre 

Uniunea Europeană, programul Erasmus+. Se va evalua şi corectitudinea 

vorbirii în limba engleză, precum şi modul de prezentare al candidaților. 

 

4. Mai multe informaţii referitoare la programul Erasmus+ se pot afla la 

adresa http://www.erasmusplus.ro/ 

 

 

 Vă rugăm să urmăriţi site-ul şcolii şi avizierul elevilor în eventualitatea apariţiei 

altor anunţuri referitoare la selecţie. 

 

 

 

Director,                                                       Prof. coordonator, 

                                                

 prof. Mititean Varvara                               prof.   Măgurean Monica 

http://www.erasmusplus.ro/

