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                                                                                                                      Formular 1 

CONCURS DE SELECȚIE STAGIAR VET PARTICIPANT LA MOBILITATE IN CADRUL 

PROIECTULUI  ERASMUS+, 2019-1-RO01-KA102-062974   

 

CERERE DE ÎNSCRIERE STAGIARI VET 

 

Domule Director 

 

Subsemnatul(a) ......................................................................................................, cu domiciliul în 

localitatea............................................., str............................................, nr........, bl......., sc......., et....., 

ap....., legitimat cu C.I. seria........., nr...................., CNP..............................................., elev în clasa a 

……………………, profilul…………………., specializarea……………………………, din cadrul 

Liceului cu Program Sportiv ........................................................, vă rog să-mi aprobați cererea de 

înscriere la concursul de selecție a elevilor în vederea efectuării stagiului de pregătire practică de 

specialitate în cadrul proiectului “Erasmus + Vise împlinite în și prin Sport” cu nr. 2019-1-RO01-

KA102-062974 , finanțat prin programul Erasmus+, Programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1: 

Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, derulat prin Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. 

 

Declar că AM/NU AM beneficiat de finantare europeana prin programul LLP si AM/NU AM 

participat la mobilitate in scop educational in alta tara.  

 

 

 

 

 

 

Telefon: ______________ 

 

Email:  __________________________________________ 

 

 

 

Data:     

            Semnatura: 
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                 Formular 2 

 

CONCURS DE SELECȚIE STAGIAR VET PARTICIPANT LA MOBILITATE IN CADRUL 

PROIECTULUI ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA102-062974   

 

DECLARAȚIE DE RESPECTARE CRITERII DE SELECȚIE 

 

Subsemnatul(a) ........................................................……......……………………..……………, 

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

str………………………. nr. ...… bl. ...... ap. …. tel. mobil …...............……....................…. e-mail 

…..........………………, posesor(oare) al(a) actului de identitate seria .............. nr.................... , elev la 

................................................................................................,  

 mă angajez prin prezenta că, în cazul în care voi fi selectat/ă ca titular in grupul tinta stagiar VET in 

cadrul proiectului 2019-1-RO01-KA102-062974, “Erasmus+ Vise împlinite în și prin Sport”  

cofinantat prin programul Erasmus+, să particip la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate 

documentele solicitate de echipa de management al proiectului. 

Declar pe propria răspundere că am fost informat(ă) despre obiectivele şi activităţile proiectului 

mentionat mai sus şi mă angajez să respect cerinţele proiectului /programului de formare .  

Declar că am luat cunoștință de obligația de a participa la toate activitățile fixate în proiect în cadrul 

mobilității, de a respecta programul prestabilit și de a realiza, la întoarcere în țară, următoarele 

activități: 

- în toate activitățile/lecțiile desfășurate în cadrul stagiului de pregătire sportivă practică de la 

finalizarea mobilității până la sfârșitul derulării proiectului, voi integra cunoștințele, abilitățile 

acumulate în mobilitate care să permită învățarea prin cooperare, observate în timpul mobilității; 

- voi contribui la realizarea de materiale cu scopul diseminării și valorizării rezultatelor proiectului, în 

rândul colegilor de clasă. 

 

 

Data: ………………………                                      Semnătura,   
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                          Formular 3 

 

CONCURS DE SELECȚIE STAGIAR VET PARTICIPANT LA MOBILITATE IN CADRUL 

PROIECTULUI ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA102-062974   

 

Scrisoare de motivaţie 

Stimate Doamnă/Domn, 

 

 

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

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

tel….……........………..,  e-mail…………………………………………., prin prezenta ȋmi exprim 

dorinţa de a participa la mobilitatile proiectului “Erasmus+ Vise împlinite în și prin Sport” cu nr. 

2019-1-RO01-KA102-062974, finanțat prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 1: Mobilitatea 

persoanelor în scopul învățării, derulat prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației și Formării Profesionale. 

Sunt elev/ă în clasa a …………… la ……………………………………………………… şi 

consider că în anii de liceu am acumulat multe cunoştinţe teoretice și practice de specialitate.  

Având în vedere necesitatea pregătirii mele în domeniul ........................................., prin 

participarea ȋn cadrul acestui proiect doresc să îmi perfecţionez abilităţile practice. 

Consider că pregătirea oferită prin acest proiect îmi va permite pe viitor să  

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

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

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

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

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

 

Vă mulţumesc,  

(numele si semnătura candidatului) 

 

 

 

 

 

 

 

Data:          Semnătura: 
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 Formular 4 

 

CONCURS DE SELECȚIE STAGIAR VET PARTICIPANT LA MOBILITATE IN CADRUL 

PROIECTULUI ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA102-062974   

 

 

 

Recomandare profesor diriginte 

 

Liceul cu Program Sportiv __________________ 

Numele şi prenumele elevei/elevului: ________________________________________________ 

Clasa:____________ 

 

Implicarea elevilor în proiecte europene are un impact major asupra viitorului elevului cât și 

asupra școlii. Dorim să găsim acei elevi interesați de a se implica în derularea proiectelor europene ale 

școlii și totodată, motivați, conștienți de uriașele beneficii ale unei astfel de provocări. De asemenea, 

ca instituție de educație, dorim să promovăm calități excepționale ale copiilor și valorificarea acestora 

la nivel european.  

Vă rugăm să precizați succint aspectele pe care le consideraţi importante despre elevul/eleva 

dvs, în special modul de relaţionare în cadrul clasei, seriozitatea, interesul pentru proiectele 

clasei/şcolii, capacitatea de a lucra în echipă, talentele speciale, entuziasmul elevei/elevului. Orice 

informaţie care poate diferenţia eleva/elevul de alţii, este binevenită. 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Comparativ cu alți elevi ai clasei din care face parte, evaluați pe o scară de la 1 la 5 acest elev, 

în ceea ce privește: 

 1 
(insuficient) 

2 
(satisfăcător) 

3 
 (bine) 

4  
(foarte bine) 

5 
(excepțional) 

Pregătire sportivă teoretică și practică      

Implicare în activitățile clasei      

Încredere în sine      

Capacitatea de a lucru în echipă      

Rezultate obținute în cadrul școlii      

Relaționarea cu ceilalți colegi de clasă      

Implicarea activă în proiectele școlii      

Potențial pentru dezvoltare profesională      

 

Media calităților personale care recomandă elevul pentru stagiu este: ____________________ 

Media generală în anul școlar 2018-2019 a fost : ____________ 

Media la purtare în anul școlar 2018-2019 a fost : ___________ 
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Elevul(a) a avut media scăzută la purtare din următorul motiv (bifaţi) : 

           absenteism  

           probleme medicale  

           indisciplină 

 

Nume și prenume profesor diriginte: ______________________________________________ 

 

Disciplina predată: ______________________________   

 

 

 

 

 

Data:                                                                                                     Semnătura: 
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             Formular 5 

CONCURS DE SELECȚIE STAGIAR VET PARTICIPANT LA MOBILITATE IN CADRUL 

PROIECTULUI ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA102-062974   

 

 

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL  

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………………………………………, 

CNP…………………………………………..…,CI serie………nr……..……….., eliberată 

de………………………………….., la data de……………………….., adresa de domiciliu str. 

………………………………………….…… nr.……………, localitatea……...…………………, 

județul……………………, telefon…………………………..., în calitate de părinte/tutore al 

elevului/elevei……………………………………………………………………, clasa…………... 

la…………………………………………………………………………………….., declar 

următoarele: 

 - sunt de acord cu participarea fiului meu/fiicei 

mele………………………………………………………… la mobilităţile proiectului “Erasmus 

+Vise împlinite în și prin Sport” cu nr. 2019-1-RO01-KA102-062974; 

- îmi asum răspunderea cu privire la îndeplinirea de către fiul meu/fiica 

mea……………………………...…..…..a tuturor obligațiilor ce revin participantilor prin proiect; 

 - 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 
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               Formular 6 

 

CONCURS DE SELECȚIE STAGIAR VET PARTICIPANT LA MOBILITATE ÎN CADRUL 

PROIECTULUI ERASMUS+, Nr. 2019-1-RO01-KA102-062974   

 

Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal  

 

Subsemnatul/Subsemnata,_________________________________________________________, 

CNP_______________________, elev la__________________________________________, declar 

pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale 

în vederea participării la activitățile proiectului Erasmus+ 2019-1-RO01-KA102-062974. 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:  

 

Nume / Prenume ____________________________________     Semnătura _____________ 

 

 


