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Anexa 1 CERERE DE INSCRIERE 

 

Doamnă Director 

 

 

Subsemnatul(a)  _________________________________________, elev(ă) în clasa 

___________ la Liceul “Voltaire”, Craiova, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la procesul de 

selecție pentru Proiectul de parteneriat strategic doar între școli în cadrul programului 

ERASMUS+ numit “EDUCATED AND ACTIVE CITIZENSHIP”,  2018-1-PT01-KA229-

047535_2 

Doresc să particip la activitatea transnaţională de predare/ formare/ învăţare, din cadrul 

proiectului “EDUCATED AND ACTIVE CITIZENSHIP”, parte a programului Erasmus+. 

 Menționez opțiunile: 

...........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Precizez că am luat notă de prevederile procedurii de selecţie din proiectul menţionat 

mai sus şi sunt de acord cu acestea. 

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

 

- CV-ul 

- Scrisoare de motivaţie 

- acordul preliminar de deplasare, cu semnăturile părinților 

- copie certificat de naștere sau CI/BI 

- recomandarea din partea dirigintelui  

- adeverinţa medicală 

- angajament scris - acord privind utilizarea datelor personale 

- declaraţie privind excluderea finanţării multiple 

- declarație părinte – rambursare cheltuieli 

 

 

 

 

 

Semnătură elev/ă,                   Semnătura Părinte/tutore,                Data completării 
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Doamnei Director a Liceului “Voltaire” 

 

Anexa 2 

 

 

SCRISOARE DE MOTIVAŢIE  

Stimată doamnă/domn profesor, 

 

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

elevilor participant la una dintre Activitatile de Învăţare, Predare şi Formare a proiectului, care 

vor avea loc in: 

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 la această 

activitate, vă rog să mă contactaţi pentru detalii la adresa de 

email:……………....................................., sau la telefon……….................………  

 

 

 

 

 

 

 

Craiova,                                                                                              Elev, 
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Anexa 3 

RECOMANDARE 

 

Elevul /a _____________________________________ s-a remarcat fiind activ/ă la în 

mod deosebit la disciplinele _____________________________________________, a 

manifestat preocupare pentru a-şi însuşi cunoştinţele predate. Mi-am format convingerea că este 

un/o elev/ă conştiincios/oasă, manifestă solicitudine la toate activităţile cerute.  

 

Prezentaţi aspectele pe care le consideraţi importante despre această/acest elevă/elev, 

inclusiv o descriere a caracteristicilor şcolare şi personale. Suntem în special interesaţi să vă 

aflăm opinia dvs. în ceea ce priveşte capacităţile de relaţionare, motivaţia pentru implicarea în 

proiectele clasei/şcolii, integritatea, originalitatea, iniţiativa, capacitatea de a lucra în echipă, 

talentele speciale, entuziasmul elevei/elevului. Orice informaţie care poate diferenţia 

eleva/elevul de alţii, este binevenită. 

 

............................................... 

 

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  

     

 

Pentru întrebări, vă stau la dispoziţie la adresa de email________________________________  

şi telefon: ___________________________  

 

Prof. diriginte: _______________________________  

Semnătura: Data: 
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Anexa 4 

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL 

Parteneriate strategice Erasmus + 

 

Prin parteneriatele strategice Erasmus+ se urmărește: 

 dezvoltarea de abordări noi și inovatoare pentru creșterea calității și relevanței ofertei 

educaționale, de formare a actorilor implicați; 

 asigurarea de sprijin personalizat, învățare colaborativă, gândire critică, resurse educaționale  

deschise, mobilitate virtuală sau alte metode inovatoare de învățare; 

 promovarea unei culturi colaborative inter-sectoriale și internaționale; 

 dezvoltarea capacității organizaționale; 

 promovarea egalității și includerii în educație pentru a preveni abandonul școlar și pentru a 

stimula participarea în comunitate a grupurilor dezavantajate; 

creșterea participării la învățare la standarde europene. 

Acest parteneriat are o durată de 2 ani și presupune mobilităţi de elevi și cadre didactice între 

instituţiile partenere în scopul realizării unor produse finale conform obiectivelor proiectului. 

La activitatea de mobilitate  vor participa câte 4/5 elevi și 2 cadre didactice. 

 

ACORD PARENTAL 

Subsemnatul ________________________________________________ identificat prin C.I. 

seria......, număr............., sunt părintele/susţinătorul legal al elevului/elevei 

_________________________________ din clasa ____________. 

Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu termenii Programului Erasmus+ - Acţiunea cheie 229 

Parteneriate strategice şi cu Codul de Conduită privind securitatea şi protecţia elevilor români 

în timpul călătoriilor şi al şederilor în străinatate. 

Sunt de acord ca, prin participarea fiului/fiicei meu/mele la Parteneriatul strategic ERASMUS+ 

- “EDUCATED AND ACTIVE CITIZENSHIP” 2018-2020, unele informaţii personale precum 

numele, CNP, clasa, şcoala, adresa de e-mail să fie folosite în vederea realizării obiectivelor 

proiectului. 

Prin semnarea acestui acord, îmi exprim consimţământul cu privire la participarea fiului/fiicei 

meu/mele la concursul de selecție, la activitatea de învăţare, predare, formare din cadrul 

Programului Erasmus Plus care se desfășoară conform listei optiunilor din cererea de înscriere 

si la toate activităţile Parteneriatului strategic ERASMUS+ “EDUCATED AND ACTIVE 

CITIZENSHIP” 2018-2020. 

In consecinţă, îmi asum participarea fiului/fiicei mele şi înţeleg că eventuala sa selectare va 

implica activităţi suplimentare de pregătire pedagogică, lingvistică şi culturală anterioare 

mobilităţilor prevăzute în precum şi activităţi de diseminare şi valorizare a rezultatelor 

proiectului de la întoarcerea din mobilitate până la sfârşitul proiectului , 31.08.2020 .  

In acelaşi timp, în cazul în care fiul/fiica mea nu va participa la activităţile prevăzute în proiect 

şi despre care va fi înştiinţat cu cel puţin o săptămână înainte, accept posibila sa înlocuire din 

grupul ţintă selectat 

 

PĂRINTELE/SUSŢINĂTORUL LEGAL_________________________________________ 

SEMNĂTURA__________________________   DATA______________________________ 
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Anexa 5 

 

DECLARAŢIE PRELUCRARE DATE PERSONALE 

 

 

Subsemnatul/a (nume, prenume) ……………………………………, având 

CNP…………...…………………,……….……………………………………………, 

domiciliat(ă) în localitatea …………….………............................……..…, 

judeţul….…………………, strada ……………………………., posesor al CI seria…..……, 

numărul………………………,eliberată de …………………………………………..., la data 

de ………………….., CNP ………………….......…......…..., îmi exprim acordul cu privire la 

utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Ministerul Educaţiei, 

conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările  şi completările  

ulterioare, în cadrul Parteneriatului strategic Erasmus+ “EDUCATED AND ACTIVE 

CITIZENSHIP”. De  asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor  

fotografiilor  în care figurez eu şi/sau membrii minori ai familiei, fotografii care au fost realizate 

în cadrul parteneriatului strategic “EDUCATED AND ACTIVE CITIZENSHIP”, în activităţi 

de diseminare,  produse finale, articole de presă, site-ul proiectului, albume de proiect, și alte 

activităţi aferente parteneriatului. 

 

Data: ______________________    Semnătura: 

____________________ 

 

 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenţia Natională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de 

Implementare a Proiectelor Erasmus+),  în scopul implementării activităţilor specifice 

proiectului “EDUCATED AND ACTIVE CITIZENSHIP”. Vă puteţi exercita drepturile de 

acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere 

scrisă, semnată şi datată, trimisă la MENCS -UIPFFS. 
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Anexa 6 

 

 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 

 

 

Subsemnatul/a __________________________________________, elev la Liceul 

“Voltaire” şi subsemnatul ________________________________________, reprezentant 

legal al sus-numitului elev, declar pe propria răspundere că: 

 Toate datele din dosarul de candidatură sunt reale şi pot fi demonstrate cu acte originale; 

 Sunt de acord cu modalitatea de selecţie a echipei de proiect; 

 Sunt de acord cu procedura de selecţie elaborate; 

 Nu există niciun impediment pentru a face parte din echipă, a participa la activităţile şi 

mobilităţile proiectului în ţară și străinătate; 

 Sunt de acord ca materialele foto şi video rezultate în urma participării mele la proiect să fie 

utilizate în scopul diseminării rezultatelor; 

 Prin acţiunile mele, indiferent dacă voi fi sau nu voi fi selectat(ă) în echipa de proiect şi 

indiferent  dacă voi fi sau nu voi fi selectat(ă) să particip la mobilităţile proiectului, nu voi aduce 

prejudicii,  injurii sau defăimări programului  și coordonatorilor proiectului ERASMUS+ 

“EDUCATED AND ACTIVE CITIZENSHIP”. Voi putea fi solicitat oricând ca fiind 

disponibil(ă)  să particip la activităţile proiectului şi mă oblig să particip activ la aceste activităţi. 

 

Data: _____________________      

Semnătură elev: ________________________ 

Semnătură reprezentant legal: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

mailto:lipfvoltaire@gmail.com
http://www.liceulvoltaire.ro/


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE                        

 

 
 

 

 
Adresă: Str. Electroputere, nr. 21, Craiova, Dolj, România, E-mail: lipfvoltaire@gmail.com 

Website: www.liceulvoltaire.ro, fax 0351413241, tel. 0351413242, 0770261755 

 

 

 

Anexa 7 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND EXCLUDEREA FINANŢĂRII MULTIPLE 

 

 

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

CNP…………...…………………………domiciliat/ă în……..……………………. str. 

.....................……..…........………. nr.....….… bl………..ap.….….sector…….. tel. 

mobil……...........................................……. e-mail……...…. ................…....… că fiul/fiica 

mea, ca beneficiar/ă al/a proiectului “EDUCATED AND ACTIVE CITIZENSHIP”, 2018-1-

PT01-KA229-047535_2  finanţat de Uniunea Europeană, cunoscând dispoziţiile articolului 292 

Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că nu beneficiază în 

prezent de alte surse de finanţare din programe europene . 

 

 

       Data…………..        Semnătura…………… 
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Anexa 8 

DECLARAŢIE 

 

 

 

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

CNP…………...………………domiciliat/ă în……..………………………..……. 

str.........................…………………….nr. ………………. bl .....….… ap.….……. 

telefon.……............................……. email……...................................…....………. identificat 

cu … 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. 

 

 

 

 

    Data,           Semnătura 
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1. Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului; 

 

5 întrebări care vizează puterea de concentrare şi de exprimare, capacitatea de relaţionare. Se 

va avea in vedere: autoprezentarea elevului, motivaţia elevului de a participa la mobilitate, 

aşteptările pe care acesta le are de la proiect, planurile de viitor pe care elevul le are sub 

aspectul pregătirii profesionale 
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