
 

 

ANEXA 1 

 

 

CERERE DE INSCRIERE 

în vederea selecției pentru participarea la mobilitățile din cadrul  

proiectului finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ 2021,  

cu numărul de referință european 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009797 

 

 

Subsemnatul/a,___________________________________________________________, 

legitimat/ă prin ____, Seria ___, Nr. ____________, CNP _______________________________, 

 vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul pentru participarea la cursul de formare School 

Innovation: A New Mindset for Teachers and Students , furnizat de Europass 

Teacher Academy, care se va desfășura la Amsterdam în perioada 1 -6 august 2022. 

 Menționez că îndeplinesc condițiile de înscriere în cadrul proiectului coordonat de Colegiul 

Național „ Eudoxiu Hurmuzachi”,  Rădăuți fiind cadru didactic titular. 

Datele mele de contact sunt: telefon acasă ___________________, mobil 

______________________, e-mail __________________________ .  

Declar că am luat cunoștință de prevederile legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și de informațiile prevăzute în Ghidul 

programului Erasmus +, versiunea valabilă pentru anul 2021, Apelul național la propuneri de 

proiecte Erasmus+ 2021, disponibil pe www.erasmusplus.ro și de obligația pe care o am de a 

respecta contractul încheiat între mine și Colegiul Național „ Eudoxiu Hurmuzachi”,  Rădăuți (ca 

parte a contractului dintre Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației 

și Formării Profesionale (ANPCDEFP) și Colegiul Național „ Eudoxiu Hurmuzachi”,  Rădăuți) și 

sunt de acord cu toate acestea.  

Declar că informațiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete și corecte în fiecare 

detaliu.  

 

 

 

Data: ___________ 

 

Nume: _____________________________________________ 

 

Semnătura _________________ 

 

 



 

 

 

ANEXA 1.1 

 

CERERE DE INSCRIERE 

în vederea selecției pentru participarea la mobilitățile din cadrul  

proiectului finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ 2021,  

cu numărul de referință european 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009797 

 

 

Subsemnatul/a,___________________________________________________________, 

legitimat/ă prin ____, Seria ___, Nr. ____________, CNP _______________________________, 

 vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul pentru participarea ca însoțitor la mobilitatea cu 

elevii ce se va desfășura în Franța, în luna septembrie. 

 Menționez că îndeplinesc condițiile de înscriere în cadrul proiectului coordonat de Colegiul 

Național „ Eudoxiu Hurmuzachi”,  Rădăuți fiind cadru didactic titular. 

Datele mele de contact sunt: telefon acasă ___________________, mobil 

______________________, e-mail __________________________ .  

Declar că am luat cunoștință de prevederile legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și de informațiile prevăzute în Ghidul 

programului Erasmus +, versiunea valabilă pentru anul 2021, Apelul național la propuneri de 

proiecte Erasmus+ 2021, disponibil pe www.erasmusplus.ro și de obligația pe care o am de a 

respecta contractul încheiat între mine și Colegiul Național „ Eudoxiu Hurmuzachi”,  Rădăuți (ca 

parte a contractului dintre Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației 

și Formării Profesionale (ANPCDEFP) și Colegiul Național „ Eudoxiu Hurmuzachi”,  Rădăuți) și 

sunt de acord cu toate acestea.  

Declar că informațiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete și corecte în fiecare 

detaliu.  

 

 

 

Data: ___________ 

 

Nume: _____________________________________________ 

 

Semnătura _________________ 

 

 

 

 



ANEXA 2 

 

Criterii de selecție a cadrelor didactice  pentru participarea la mobilitățile din cadrul  

proiectului finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ 2021,  

cu numărul de referință european 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009797 

Fișa de (auto)evaluare  

 

NR. 

CRT

. 

CRITERIUL 
PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNCTAJ 

AUTOEVALUARE 

PUNCTAJ 

COMISIE 

1. CV Europass 20p   

2. Scrisoare de intenție 

 argumentarea nevoilor de formare ; 

 descrierea elaborată a nevoilor de formare 

și a îmbunătățirilor așteptate ale procesului 

instructiv - educativ desfășurat de candidat, 

pe care i le va aduce formarea ; 

 disponibilitate de a împărtăși și altora  din 

cunoștințele/ abilitățile dobândite; 

 modalitățile de diseminare propuse/ modul 

în care vor fi utilizate rezultatele 

participării la proiect. 

20 p 

 

  

3.  Experiență în derularea de proiecte 
(implementare, evaluare, 

diseminare/valorizare) 

 Proiecte europene Erasmus + atragere 

finanțare 20 p 

 Proiecte internaționale 5p/curs 

 Proiecte naționale/ interjudețene 2,5p/curs 

 Proiecte la nivel local 2,5p 

 Parteneriate 2.5p 

 Proiecte la nivel de școală 1p 

20 p 

  

5.  Responsabilități 

 Metodist 2p 

 Responsabil cerc pedagogic 2p 

 Membru CA/CEAC/Comisia Proiecte 

Educative/ Responsabil comisia de 

proiecte europene / 2p 

 Formator 2p 

 Profesor diriginte 2p 

10p 

  

6. Cunoașterea limbii engleze 

 Diplomă de licență / Certificat Cambridge 

/  

Interviu 

20p 

  

7.  Competențe digitale 

 Diploma de licență / Cursuri  
10p 

  

 TOTAL 100 p   

 

 

 

Data:                                                                                                    Semnătura: 



 

ANEXA 3                                                    

  

ACORD 

cu privire la mobilitățile din cadrul   proiectului finanțat de Comisia Europeană prin 

programul Erasmus+ 2021, cu numărul de referință european 2021-1-RO01-KA121-SCH-

000009797 

 

 

Subsemnatul/a,__________________________________________________________,  

legitimat/ă prin ____, Seria ___, Nr. ____________, CNP ______________________________,  

în cazul în care voi fi selectat/ă, îmi exprim acordul cu privire la: 

 perioada, tipul și conținutul formării; 

 modul de recunoaștere a formării la nivelul organizației: adeverință de participare, 

certificat Europass Mobility; 

precum și disponibilitatea privind: 

 

 respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, precum şi a solicitărilor echipei de 

coordonare a proiectului; 

 

 elaborarea raportului individual în termen de 30 de zile de la revenirea din mobilitate, și 

participarea la elaborarea raportului final, conform formularului elaborat de ANPCDEFP; 

 

 implicarea activă în activităţile de diseminare şi follow-up a mobilităţii (workshop-uri, 

sesiuni de formare, lecţii deschise dacă e cazul etc.), prezentarea unui plan cu minim 2 

activităţi de diseminare şi/sau 2 activităţi care să asigure sustenabilitatea proiectului, în 

conformitate cu planul de diseminare şi de valorizare a experienţei dobândite în cadrul 

proiectului; 

 

 disponibilitatea de a lucra peste program în scopul participării la activitățile proiectului; 

 

 disponibilitatea de a participa la asigurarea continuității de depunere de noi proiecte 

Erasmus+. 

 

 

 

 

 

 

Data: ____________  

 

Nume: ________________________________________________________ 

 

Semnătura: _________________________ 

 

 

 

 



             

 ANEXA 4                                                    

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 

 

Subsemnatul / Subsemnata, ____________________________________________, 

identificat cu act de identitate seria ___________, nr _______________, 

CNP_______________________________, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul 

cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în cadrul  procedurii de selecţie şi 

recrutare în vederea participării mele la proiectului finanțat de Comisia Europeană prin 

programul Erasmus+ 2021, cu numărul de referință european 2021-1-RO01-KA121-SCH-

000009797, iar aceste date corespund realităţii.  

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

conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă 

prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia 

vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004. 

 

 

 

 

 

 

Data: ____________  

 

Nume: ________________________________________________________ 

 

Semnătura: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 5 

 

 

 

 

ANGAJAMENT SCRIS 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA IMAGINII PERSONALE 

 

 

 

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

domiciliat/ă în……..………………………..……. str.........................…………………….nr 

……………….bl.....….…ap.….…….telefon.……............................…….email…….....................

..............…....………. identificat cu … seria ……numărul ……………. valabil până la 

data……………. declar că sunt de acord ca datele mele personale, materialele rezultate în urma 

activităților (fotografii, filmări video etc.) să fie utilizate în scopul proiectului susmenționat pe 

internet, site-ul școlii, site-ul proiectului, Facebook, cât și prin publicarea lor în presa locală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ____________  

 

Nume: ________________________________________________________ 

 

Semnătura: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 6 

 

 

 

DECLARAŢIE 

 

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

…………...……………, domiciliat/ă în…………………………..……. str ................... 

…………………………........…, nr ………………, bl….….…, ap.….……. , telefon 

.……............................……., email……...................................…....………. identificat cu ….. 

seria …… numărul ……………. valabil până la data………………. , declar că am fost informat/ă 

cu privire la faptul că dacă a fost realizată plata  cheltuielilor de călătorie, în cazul renunțării la 

mobilitate (indiferent de motiv), conform regulamentului financiar Erasmus +, voi rambursa 

integral contravaloarea cheltuielilor efectuate, inclusiv diferenţa costului pentru achiziţionarea 

unui bilet de călătorie pentru un alt profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ____________  

 

Nume: ________________________________________________________ 

 

Semnătura: _________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 7 

 

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 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009797 , finanțat de Uniunea 

Europeană, cunoscând dispozițiile articolului 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, 

declar pe proprie răspundere că nu am beneficiat şi nu beneficiez de alte surse de finanțare din 

programe europene sau de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor legate de servicii 

de consiliere și orientare profesională și/sau de stagii de practică.  

 

 

 

Data: ____________  

 

Nume: ________________________________________________________ 

 

Semnătura: _________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


