Proiectul de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară - proiecte de schimb interşcolar
KA229, din cadrul programului ERASMUS+ “Understanding Blue Growth Strategy”

FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ
Formular individual de înregistrare

I. Informaţii personale:
I.1. Nume participant (nume şi prenume) ____________________________________________
CNP ______________________, adresa: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Telefon:_________________________E-mail:_________________________
I.2. Gen:

□Masculin

□Feminin

I.3. Naţionalitate: română alta (specificaţi)_________________
I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi): ________________ , data naşterii ____________________
I.5. Locul de reşedinţă:

□ rural □ urban

II. Nivelul de instruire (clasa): ______ diriginte ______________________________________
III. Declaraţie
Subsemnatul (Nume Prenume) .............................................................................. cunoscând că
falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul
Penal, declar pe propria răspundere că datele completate în prezentul dosar corespund cu
realitatea.

Nume Prenume

Semnătura

______________________________________________________________
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FIŞA DE ÎNSCRIERE
Doamnă Director,

Subsemnatul/a _____________________________________________ născut/a la data
de_______ în localitatea ____________ având domiciliul în _____________________
str_________________
nr
.______,
judeţ/sector
______________
CNP
_________________________ tel _____________ E-mail ________________________ elev/ă
în clasa _____ la Liceul Economic “V. Madgearu” Constanţa, vă rog să-mi aprobați înscrierea la
procesul de selecţie pentru Proiectul de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară proiecte de schimb interşcolar KA229, în cadrul programului ERASMUS+ cu titlul
„Understanding Blue Growth Strategy”.
Prezentei cereri de înscriere anexez următoarele documente:
• Copie xerox după certificatul de naştere/cartea de identitate;
• CV în format Europass/european semnat de candidat;
• Scrisoare de intenţie semnată de candidat;
• Acord părinţi pentru participarea la selecţie;
• Recomandarea de la profesorul diriginte;
• Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului;

Semnătură elev/ă,

Semnătura Părinte/tutore,
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SCRISOARE DE MOTIVAŢIE/INTENŢIE

Stimată doamnă,
Adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la selectarea membrilor
grupului ţintă al proiectului de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară - proiecte de
schimb interşcolar KA229, din cadrul programului ERASMUS+ cu titlul “Understanding Blue
Growth Strategy”.
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)
………………………………………………………………..........…….……………………………
…………………………...................................................………………...............................................
.........................................................................................................................................................
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: _____________________________________________
Semnătura:_____________________________
Data: _____________________
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DECLARAŢIE PRIVIND EXCLUDEREA FINANŢĂRII MULTIPLE

Subsemnatul/a………………………………………………......…………..….……,
CNP…………...…………………………domiciliat/ă în……..…………………….
str. .....................……..…........………. nr.....….… bl………..ap.….….sector……..
tel. mobil……...........................................……. e-mail……...…. ................…....…
ca beneficiar/ă al/a proiectului de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară - proiecte de
schimb interşcolar KA229, din cadrul programului ERASMUS+ cu titlul “Understanding Blue
Growth Strategy”, finanţat de Uniunea Europeană, cunoscând dispoziţiile articolului 292 Cod Penal
cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că nu am beneficiat şi nu beneficiez de
alte surse de finanţare din programe europene sau de la bugetul de stat pentru acoperirea
cheltuielilor legate de activităţi specifice derulării proiectului.

Data…………..

Semnătura…………………..
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ANGAJAMENT SCRIS
ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Subsemnatul/a ……………….....………, părintele elevului …………………….…,
având

CNP…………...……………

domiciliat/ă

în

………………………

str.

..................……….….... nr.....… ap.……tel. fix ……………...... tel. mobil …….................. email……...…................. ca părinte beneficiar/ă al/a proiectului “Understanding Blue Growth
Strategy”, finanţat din Fonduri Europene prin programul Erasmus+, precum şi subsemnatul/a
……………………………… elev al Liceului Economic “Virgil Madgearu” Constanţa, clasa a
………-a, având CNP …………...……….............. domiciliat/ă în ………………………. str.
..................……… nr.....…… ap.………. tel. fix ……….... tel. mobil …….................. email……...…................., declarăm prin prezenta că am fost informaţi privind obligativitatea de a
furniza datele noastre personale cu respectarea dispoziţiilor legale.
Declar că sunt de acord ca datele personale ale copilului meu (ale mele), precum şi
materialele rezultate în urma activităţilor (fotografii, filmări video, înregistrări audio), să fie
utilizate în scopul proiectului sus-menţionat pe internet, site-ul şcolii, site-ul proiectului,
facebook, cât şi prin publicarea lor în presa locală, naţională internaţională.
Declar că sunt de acord ca datele personale ale fiului/fiicei mele (ale mele), să fie utilizate
în scopul proiectului sus-menţionat. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea
informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită
conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum
responsabilitatea datelor conţinute în dosarul de candidatură, garantând că datele furnizate sunt
actuale, reale, corecte şi complete şi mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în
datele personale care fac obiectul dosarului de candidatură depus (reînnoirea cărţilor de
identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), să anunţ echipa de proiect
şi să aduc o copie a actelor doveditoare.
ANGAJAMENT DE RESPECTARE A CERINŢELOR PROIECTULUI
Declar pe propria răspundere ca am fost informat(ă) privind condiţiile de candidatură şi
modul de derulare a proiectului „Understanding Blue Growth Strategy”, finanţat de C.E. prin
programul Erasmus+ şi mă angajez să respect cerinţele programului, să particip la toate
activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului.

Data:

Semnătura părinte,

Semnătura elev,
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ACORD DE PARTICIPARE PROIECT
Subsemnatul/a………………......………………………………...….…,
CNP…………...…………

domiciliat/ă

........................…………………….nr

în……..………………………..…….
………

bl

.....….…

str.

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 pentru implementarea proiectului
“Understanding Blue Growth Strategy” nr. 2019-1-IT02-KA229-062198_5, finanţat de Uniunea
Europeană.
Mă angajez să respect cerinţele şi 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).
Declar pe propria răspundere că:
□ am fost informat(ă)
□ nu am fost informat(ă)
privind condiţiile pentru mobilitate şi modul de derulare al proiectului şi mă angajez să respect
cerinţele programului conform Aplicaţiei de proiect.
Declar că sunt de acord ca datele personale ale copilului meu, materialele rezultate în urma
activităţilor (fotografii, filmări video, înregistrări audio) să fie utilizate în scopul proiectului susmenţionat pe internet, site-ul şcolii, site-ul proiectului, facebook, cât şi prin publicarea lor în presa
locală, naţională, internaţională.

Data,______________
Semnătura,____________________
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DECLARAŢIE

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

CNP…………...…………...........

domiciliat/ă în……..………………………..…….... str.........................…………….nr … bl .....…
ap.….……. telefon.……............................……. email……...................................…....……….
identificat cu B.I./C.I. seria ……...... numărul ……………. valabil până la data…………….
PĂRINTELE elevului/ ei ………………………………………………………….
Declar că am fost informat/ă cu privire la faptul că dacă a fost realizată plata cheltuielilor de
călătorie, iar elevul sau părintele renunță la mobilitate (indiferent de motiv), conform
regulamentului financiar Erasmus +, acesta va rambursa integral contravaloarea cheltuielilor
efectuate, inclusiv diferenţa costului pentru achiziţionarea unui bilet de călătorie pentru un alt
elev.

Data, ______________

Semnătura, ________________
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RECOMANDAREA DIRIGINTELUI

Numele şi prenumele elevei/elevului: .......................................................................................
Clasa: ................................................
Media la purtare în anul şcolar 2020/2021: .................................................................................
Prezentaţi aspectele pe care le consideraţi importante despre această/acest elevă/elev, inclusiv o
descriere a caracteristicilor şcolare şi personale. Comparativ cu alţi elevi ai clasei din care face
parte, evaluaţi pe o scară de la 1 la 5 acest elev, în ceea ce priveşte:
1
(insuficient)

2
(satisfăcător)

3
(bine)

4
(foarte bine)

5
(excepţional)

Gândire creativă,
originală
Motivaţia de a participa
la activităţile clasei
Încredere în sine
Capacitatea de a lucra în
echipă
Rezultate obţinute în
coordonarea activităţilor
Relaţionarea cu ceilalţi
colegi de clasă
Implicare activă în
proiectele şcolii
Potenţial pentru
dezvoltare profesională
Gândire creativă,
originală
Orice informaţie care poate diferenţia eleva/elevul de alţii este binevenită.

Nume şi prenume diriginte
Data

Semnătura

