
 

 

 

 

    MINISTERUL EDUCAŢIEI  NATIONALE 
                                                INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI VÂLCEA 

  LICEUL TEHNOLOGIC  BRĂTIANU DRĂGĂŞANI 
                                             Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, Tel.: 0250/810260 

      Fax: 0250/810260; E-mail: gsb_dragasani@yahoo.com 

                                          

 

 ANUNȚ SELECȚIE ELEVI ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII ÎN 

CADRUL PROIECTULUI DE PARTENERIAT STRATEGIC 

PRIN PROGRAMUL ERASMUS+ 

 
“Natural and cultural heritage- tools for social inclusion” 

2019-1-RO01-KA229-063836 

 

1 CONDIŢII DE ELIGIBILITATE: 

- Participantul trebuie să fie elev al Liceului Tehnologic Bratianu 

- Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani. 

- Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit 

 

2 CONDIŢII DE SELECŢIE: 

- Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor.  

- Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii 

(argumentată în scrisoarea de motivație) 

- Media 10 ( zece) la purtare. 

- Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului 

(informare, pregătire, consiliere); 

- Participare la activități extracurriculare relevante pentru proiect (de exemplu, 

educație non-formală, tabere internaționale, activități digitale etc.) 

- Participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel european și să aibă cel 

puțin două din următoarele competențe: cunoașterea unor limbi străine, altele 

decât engleza, de preferat din limbile proiectului (franceză, italiana, spaniolă), 

competențe în limba maternă, competențe digitale. 

 

 

 



 

 

3 CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ : 

- Cerere de înscriere – ANEXA1; 

- Copie xerox după cartea de identitate; 

- CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip); 

- 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 2 

- Acord utilizarea datelor cu caracter personal / elev- ANEXA 3 

- Formular înregistrare a grupului țintă – ANEXA 4 

- Acord de voluntariat – ANEXA 5 

- Acord părinte – ANEXA 6 

- Dovadă de la profesorul diriginte în care să se specific media la purtare din anul 

școlar anterior 

 

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ SE DEPUNE LA COORDONATORUL DE 

PROIECT ÎN PERIOADA 1-15 OCTOMBRIE 2019. 

 
REZULTATELE SE VOR AFIȘA ÎN DATA DE 16 OCTOMBRIE, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 1 

  Cerere de înscriere 

Subsemnatul/a _____________________________________________ născut/a la data 

de____________ în localitatea ____________ având domiciliul în 

_____________________ str. ____________________________ nr .______, 

judeţ/sector ______________ posesor al B.I./C.I. seria nr.______ eliberat de 

___________________la data_____________ CNP _______________________ tel 

____________________ E-mail __________________________________ 

profesor/elev/ă în clasa _____ la LICEUL TEHNOLOGIC BRĂTIANU ,vă rog să-mi 

aprobați înscrierea la procesul de selecție pentru Proiectul de parteneriat strategic în 

domeniul școlar în cadrul programului ERASMUS+ “Natural and cultural heritage- 

tools for social inclusion”, 2019-1-RO01-KA229-063836. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătură profesor/elev/ă, Semnătura Părinte/tutore, Data completării cererii 

_________________ ________________________________________ 

  

Domnului Director al Liceului Tehnologic Bratianu 

 

 

 



 

 

 

 

 
ANEXA 2 

SCRISOARE DE INTENȚIE 

Stimată doamnă/domn, 

Adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la selectarea 

membrilor grupului ţintă al proiectului, având în vedere pregătirea mea în domeniile menționate 

,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) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

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: 

 

ANEXA 3 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE/ elev 

Subsemnatul/a________________________________ părinte al elevului/ elevei 

_________________________________, 

CNP________________________domiciliat/ă în __________________ str. 

__________________________nr ______ ap______________telefon 

___________________e-mail________________ ca beneficiar/ă al/a proiectului 

.................................................................... am fost informat/ă privind obligativitatea de 

a furniza datele fiului/ fiicei mele participante în proiect cu respectarea dispoziţiilor 

legale. 

Declar că sunt de acord ca datele personale ale fiului/ fiicei 

____________________________________ 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 proiectului şi să aduc o copie a actelor doveditoare. 

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate 

confidenţial, în conformitate cu prevederile legale. 

 

  

Data:____________                                                                                                          

Semnătura______________ 
 



 

 

 ANEXA 4 

FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ 

Formular individual de înregistrare 

1. Informaţii personale: 

  

I.1. Nume participant (nume şi prenume) 

____________________________________________CNP______________________,

adresa:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___Telefon:_________________________Email:_________________________ 

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 

______________________________________ 

  

  

Nume prenume       Semnătura 

______________________    _____________________ 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 5 

ACORD DE VOLUNTARIAT 

 

Subsemnatul/a___________________________, CNP 

__________________domiciliat/ă 

în_________________str______________________.nr _____ bl ______ap_____. 

telefon__________________________email________________________________ 

sunt de acord să particip ca voluntar, ocupând poziţia de rezervă în grupul ţintă în 

implementarea proiectului “Natural and cultural heritage- tools for social inclusion” 

2019-1-RO01-KA229-063836. 

În situaţia includerii în grupul ţintă, mă angajez să respect cerinţele şi calendarul 

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

documentele solicitate de echipa proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data,                             

                                                                                             Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 6 
 

 

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL 

 

Subsemnatul/Subsemnata,___________________________________________

_______,  

localitatea_____________________, județul______________________, 

telefon______________, în calitate de părinte/tutore al 

elevului/elevei________________________________, clasa_________la LICEUL 

TEHNOLOGIC BRĂTIANU, declar următoarele: 

- sunt de acord cu participarea fiului meu/fiicei mele ______________________________ la 

mobilităţile proiectului Erasmus+, Natural and cultural heritage- tools for social inclusion, nr. 

de referință: 2019-1-RO01-KA229-063836 îmi asum răspunderea cu privire la îndeplinirea de 

către fiul meu/fiica mea __________________________________a tuturor obligațiilor ce revin 

beneficiarilor prinproiect; 

-    sunt de acord ca fiul meu/fiica mea să fie fotografiat/ă și filmat/ă în cadrul acestui proiect, 

fotografiile și filmările să fie făcute publice în scopul de a promova proiectul Erasmus+ şi a 

disemina activităţile din proiect la nivel local, naţional,transnaţional. 

 

Data:________                                                          Semnătura _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nota purtare 

 

Subsemnatul/a…………………………………., diriginte/a a clasei……………., 

mentionez ca elevul/a…………………………….. in anul scolar 2018-2019 a avut 

media la purtare…………. 

 

 

 

 

 

 

 

09.10.2019                                                                            Semnatura, 


