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Reevaluare:
Pe parcursul și la sfârşitul fiecărui an şcolar, conducerea Complexului Educaţional 
Lauder-Reut va verifica îndeplinirea cumulavă, de către beneficiarii burselor de studii, 
a următoarelor condiţii de menţinere a bursei:
• promovabilitate 100%;
• media la disciplinele de bacalaureat de minimum 8,50;
•• media generală de minimum 9;
• nota 10 la purtare.
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FUNDATIA RONALD S. LAUDER ROMANIA
COMPLEXUL EDUCATIONAL LAUDER REUT

Dosarul de înscriere va conţine:

1. Adeverinţă de elev eliberată de şcoala la 
care este înscris acesta, care să precizeze:
• media de absolvire a clasei a VII-a 
(anul şcolar 2013– 2014) 
• media generală - semestrul I al clasei a VIII-a 
(anul ş(anul şcolar 2014 – 2015)
• media la limba engleză - clasa a VII-a 
(anul şcolar 2013 – 2014) 
• media la limba engleză  - semestrul I al clasei 
a VIII-a (anul şcolar 2014 – 2015)
• nota la purtare - clasele V – VII 
(perioada septembrie 2011 – iunie 2014)
•• nota la purtare - semestrul I al clasei a VIII-a 
(anul şcolar 2014 – 2015).
2. Formular de înscriere (se completează de 
ambii părinţi / susţinători legali);
3. Copie a bulenului de identate / carnetului 
de elev  (din care să reiasă domiciliul elevului);
4. Recomandare din partea directorului  / 
didirectorului adjunct al instuţiei 
(cu semnătură şi ştampilă). 

Criterii obligatorii în 
întocmirea dosarului:
1. Elevul este înscris într-o şcoală situată în sectorul 3 
(reiese din adeverinţa de elev);
2. Elevul domiciliază în sectorul 3 
(reiese din bulenul de identate / carnetul de elev);
3. Media de absolvire a clasei a VII-a
 (anul şcolar 2013 – 2014) şi a semestrului I al 
clasei a VIII-a (anul şclasei a VIII-a (anul şcolar 2014 – 2015) este peste 9,50;
SAU
Rezultate foarte bune obţinute la olimpiade şcolare 
(cel puţin etapa pe municipiu) 
(cu preponderenţă în clasa a VII-a - anul şcolar 
2013 – 2014 şi clasa a VIII-a);
4. Media la  limba engleză  în  clasa a VII-a 
(în anul ş(în anul şcolar 2013 – 2014) şi în semestrul I 
al clasei a VIII-a (anul şcolar 2014 – 2015) este peste 9,50;
5. Nota la purtare în clasele V – VII 
(perioada septembrie 2011 – iunie 2014) şi în semestrul I 
al clasei a VIII-a (anul şcolar 2014 – 2015) este 10. 
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Criterii de evaluare a candidaților
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• ETAPA I (25% din nota finală)
Interviu / discuţie liberă (în limba română şi în 
limba engleză) cu o comisie numită de directorul 
unităţii. La interviu parcipă şi directorul 
ComplComplexului Educaţional Lauder-Reut, un repr-
ezentant al Primăriei Sectorului 3 şi un reprezen-
tant al Inspectoratului Şcolar al 
Sectorului 3.
• ETAPA a II-a (75% din nota finală)
Test interdisciplinar (limba română – limba 
engleză – matemacă) – durata de 3 ore 
- în funcţie de numărul de elevi înscrişi, se va 
stabili locul de desfăşurare; 
- testul este elaborat în cadrul Complexului 
Educaţional Lauder-Reut de către o comisie 
numită de directorul unităţii; 
- - testul este evaluat în cadrul Complexului 
Educaţional Lauder-Reut de către o comisie 
numită de directorul unităţii.
NOTĂ:
Nota finală obţinută în urma testărilor (etapa I şi 
etapa a II-a) trebuie să fie minimum 8,50.

AAnterior etapei I, va avea loc o întâlnire a 
candidaţilor şi a părinţilor acestora cu conduc-
erea şcolii, pentru prezentarea oportunităţilor de 
dezvoltare personală oferite elevilor de către 
Complexul Educaţional Lauder-Reut.


