LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE C. MOISIL
BUZĂU

Str. Iazul Morilor, nr. 11, Tel/fax: 0338/401568

Formular de aplicare
Proiect de mobilitate in Spania
Erasmus + “Better prepared for the European labour market”
An școlar 2018-2019
Formularul de aplicare trebuie completat integral şi depus până
pe data de 24 octombrie, ora 14:00, datat si semnat la secretariatul scolii
1. Date personale
Nume
Prenume
CNP
Str.
Adresa

Sc.
Oraş:

Nr.
Ap.

Cod poştal:
Judeţ:

Telefon
E-mail
2. Educaţie
a X-a A sau a XI-a A
Clasa
Media anuală obţinută în anii anteriori de studiu:
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Media anuală la purtare obţinută în anii anteriori de studiu:

Bl.

Te rugăm să ataşezi
poza ta.

LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE C. MOISIL
BUZĂU

Str. Iazul Morilor, nr. 11, Tel/fax: 0338/401568

3. Caracterizeaza-te prin trei puncte tari şi trei puncte slabe care necesită perfecţionare.

4. Descrie motivaţia ta de a participa la Proiectul Erasmus +. Ce aşteptări ai de la acest
program şi cum consideri că te poate ajuta în dezvoltarea ta personală şi profesională.

5. Adăugă orice informaţie relevantă în sprijinul candidaturii tale.

Da
Nu

Data,

Prin depunerea acestui formular de aplicare declar că sunt de acord cu termenii şi
condiţiile proiectului Erasmus + şi mă angajez să particip în situaţia în care voi fi
selectat.

Semnatura,

LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE C. MOISIL
BUZĂU

Str. Iazul Morilor, nr. 11, Tel/fax: 0338/401568

Better prepared for the European labour market
PROIECT ERASMUS +, DE FORMARE PROFESIONALĂ

Nr.: 2018-1-RO01-KA102-048074
ANEXA 1
Inregistrat cu nr ……………/…………………
CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul/a ……………………………………………………………………………………….,
elev în clasa a…………………….., la Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil” Buzău, cu domiciliul in
………………………………………………………....................................................., vă rog să-mi
aprobaţi înscrierea la selecţia pentru participarea la stagiile de practică organizate prin proiectul Erasmus +,
Better prepared for the European labour market.
Am luat la cunostință calendarul selecției, procedurile și condițiile proiectului. Prin prezenta, mă
angajez să particip la toate activitățile (de pregătire, evaluare și diseminare), cu privire la proiectul
ERASMUS+ pentru care doresc să fiu selectat.
În caz contrar, am luat la cunostință prin prezenta că pot fi exclus din lista titularilor de mobilitate sau
de rezerve.
Dacă în urma selecției voi deveni titular de mobilitate sau rezervă și dacă voi renunța la locul obținut,
mă oblig în cel mai scurt timp, să informez în scris prin declarație a părinților Managerul de proiect și să
achit contravaloarea eventualelor cheltuieli făcute.
Datele mele de contact sunt: telefon ……………………………, email ……………………………………
Declar că informaţiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete şi corecte în fiecare detaliu.
Data

Semnătura

Doamnei Director al Liceului Tehnologic “Grigore C. Moisil” Buzău
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Better prepared for the European labour market
PROIECT ERASMUS +, DE FORMARE PROFESIONALĂ

Nr.: 2018-1-RO01-KA102-048074
ANEXA 2
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE A PARINTILOR
Subsemantul/a……………………………………………………………………………………………,
CI/BI, seria…..…, nr…………………………., CNP …………………………………………………, cu
domiciliul în localitatea …………………………, str………………………………………, nr………,
bl…………, sc …, ap………, judeţul…………………, declar pe propria răspundere:
 că sunt de acord cu participarea fiului/fiicei mele …………………………………………………,
elev/ă în clasa a ……………, la Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil” Buzău, la etapa de selecţie
a participanţilor din grupul ţintă al proiectului Erasmus +, Better prepared for the European labour
market;
 ca starea generala de sanatate a copilului nostru este buna (dovedita printr-o adeverinta obtinuta
de la medicul de familie)
 voi obține procura pentru ieșirea copilul minor din țară din partea părinților
În 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
proiect (martie/aprilie 2019 – Spania - Valencia) precum şi activităţi de evaluare, diseminare şi valorizare a
rezultatelor proiectului de la întoarcerea din mobilitate până la sfârşitul proiectului, 1.09.2019.
In acelaşi timp, în cazul în care fiul/fiica mea nu va participa la activităţile prevăzute în proiect, accept
posibila sa înlocuire din grupul ţintă selectat și să achit contravaloarea eventualelor cheltuieli făcute.

Data

Semnătura
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Better prepared for the European labour market
PROIECT ERASMUS +, DE FORMARE PROFESIONALĂ
Nr.: 2018-1-RO01-KA102-048074

ANEXA 3
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 Proiectul Erasmus + Better prepared for the European
labour market, 2018-1-RO01-KA102-048074, iar aceste date corespund realităţii.
Am luat la 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

Semnătura

