Nr 4069/6.09.2022

Apel privind selecția participanților la activitatea C1 Let me live,
în cadrul proiectului Erasmus + „Before it is too late”,
2021-1-RO01-KA220-000032488

Colegiul tehnologic ”Grigore Cerchez” desfăşoară concursul de selecţie a
participanților la activitatea C1 Short-term exchanges of groups of pupils, în calitate de
beneficiar al Proiectului Erasmus+nr. 2021-1-RO01-KA220-000032488, finanţat de
Comisia Europeană în cadrul acțiunii KA220 – Proiect de parteneriat de cooperare.
Grupul țintă este format din 5 elevi și 2 profesori însoțitori, care vor fi selectaţi
prin concurs specific și vor participa la activitatea C1 Short-term exchanges of groups of
pupils, care se va desfășura la Nazili, Turcia, în perioada 10-14 Octombrie 2022.
Organizația de primire: Nazilli Anadolu Lisesi, Nazili, Turcia, www.nal.meb.k12.tr
Descrierea proiectului
Proiectul are ca scop folosirea abordărilor multidisciplinare (geografie, biologie,
chimie, fizică, matematică, artă, TIC) pentru a susține educația și creativitatea prin
activități de grup care susțin munca în echipă, dialogul intercultural și incluziunea
socială. În cadrul proiectului școlile și ONG-ul din proiect vor desfășura activități sociale
și culturale la nivel local, pentru a transfera rezultatele proiectului și pentru a asigura, la
nivel local, sustenabilitatea acestuia. Una dintre proritățile instituțiilor partenere o
reprezintă incluziunea, iar, în cadrul proiectului vor fi promovate abordări non-formale
noi și bune practici care susțin integrarea elevilor în grupuri multiculturale. Proiectul
dorește să conștientizeze cadrele didactice cu privire la rolul colaborării și schimbului de
bune practici cu colegii și elevii, cu accent pe schimbarea climatică, întrucât tinerii pot
avea un impact pozitiv puternic și pot genera schimbarea, pentru ca oamenii să devină
prieteni cu natura.

Schimbarea climatică a fost declarată de UE ca cea mai importantă prioritate a Uniunii
Europene. Principalul obiectiv al proiectului este de a crește conștientizarea, în rândul
tuturor partenerilor implicați în proiect, cu privire la schimbarea climatică.
Grupul țintă al proiectului îl reprezintă elevii de liceu.
Parteneri:
-

Colegiul tehnologic ”Grigore Cerchez” din România

-

Liceul Teoretic "Emil Racoviță” din România

-

BTSO ALİ OSMAN SÖNMEZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ din Turcia

-

Nazilli Anadolu Lisesi din Turcia

-

I AND F EDUCATION AND DEVELOPMENT LIMITED din Irlanda

-

3 Liceum Ogolnoksztalcace im. Adama Mickiewicza w Tarnowie din Polonia

-

Srednja skola Valpovo din Croația

Scop
Scopul proiectului este de a face participanții și grupurile interesate:
-

să înțeleagă cât de gravă este schimbarea climatică

-

conștienți în legătură cu schimbarea climatică și posibilele sale consecințe pentru
generațiile viitoare

-

conștienți în legătură cu încălzirea globală, sursele de energie, care, credem noi
sunt probleme care vor conduce la sfârșitul lumii dacă nu sunt luate măsuri

-

să întărească dialogul intercultural

-

să întâlnească și să învețe noi metode de predare-învățare pe care să le integreze
în curriculumul școlii

-

să fie cetățeni activi

și să ofere strategii motivante și inovative pentru incluziunea socială a elevilor, folosind
elemente de cultură din spațiul European
Dorim să scădem procentul celor care spun ”nu știu care sunt cauzele schimbării
climatice”, a celor care spun ”nu știu care sunt măsurile de prevenire luate la nivel
național și internațional pentru a scădea curba schimbărilor climatice” și să crească

numărul celor care spun ”știu ce măsuri trebuie luate la nivel individual pentru a lupta
împotriva schimbării climatice”.
Activităţi
A1-Mangementul proiectului
A2-Activități de diseminare și exploatare a proiectului
A3-Selecţia participanţilor
A4- Aranjamente practice pentru pregătirea mobilităţilor
A5-Pregătirea participanţilor pentru mobilități
A5- Concurs logo-uri
A6- Elaborare Digital Photo Story
A7- Înlniri transnaționale
A8- Mobilități virtuale
C1 Short term exchange of group of pupils la Nazili, Turcia, cu titlul Let me live
C3 Short term exchange of group of pupils la Srednja skola Valpovo Croatia cu tema
Save the Earth
C4 Short term exchange of group of pupils în 3 Liceum Ogolnoksztalcace im. Adama
Mickiewicza w Tarnowie Poland, cu tema Enough!!
C5 Short term exchange of group of pupils la Colegiul tehnologic Grigore Cerchez cu
tema Give cold a chance
A9 Evaluare proiect
Descrierea activității C1 Short term exchange of group of pupils
Locaţia de desfăşurare: Nazilli Anadolu Lisesi
Addresă: TURAN MAHALLESİ 173 SOKAK NO 33 İÇ KAPI NO: 1 NAZİLLİ / AYDIN
Perioada de desfăşurare: 10-14 octombrie 2022
Despre Nazili Anatolian High School: Nazili Anatolian High school a fost înființată
în 1986 cu 700 de elevi și 54 de profesori. Din curriculumul școlii fac parte matematica,
științele, științele sociale, limbile străine. Nazili Anatolian High School are tot felul de
facilități precum laboratoare TIC, științe, sală de conferințe, bibliotecă, cantină, multe
spații de joacă. În toate clasele sunt table interactive. Școala are o bună reputație și
relație cu autoritățile/media și asigură o bună diseminare a proiectului la nivel local.

Este una dintre școlile prestigioase din regiune cu elevi care obțin succes nu doar la
intrarea în universități, dar și la diferite concursuri. Din 2009, școala a participat la
două proiecte Comenius, cu 9 școli din Europa. Primul proiect Comenius intitulat
”Mâncare și sănătate” a avut loc în perioada 2008-2010 și a avut ca scop formarea de
stiluri de viață sănătoase în rândul elevilor și cadrelor didactice. Au învățat despre
diferite culturi și bucătării și au ”gustat” bucate delicioase. Al doilea proiect intitulat
”Clădiri verzi” a avut loc între 2012-2014 și a avut ca scop studierea diferitelor moduri
de a proiecta și construi clădiri în Europa. Astfel, au realizat cât este de important să
trăiești într-o clădire verde pentru a ajuta ecosistemul și au proiectat ei înșiși o clădire
verde demonstrativă. Totodată, liceul a implementat un proiect Erasmus + în colaborare
cu 4 școli europene: ”Alianța verde” prin care au identificat nivelul de ”eco-prieteni” la
care se situeaza. Liceul coordonează cinci proiecte eTwinning și a participat la ExpoMilano 2015, unde s-a clasat printre primele 250 de școli din 2750 de școli participante.
Între 2017-2018 au plantat 10000 de copaci pentru Eno Treelympics organizată de
Finlanda.
Titlul activităţii: Lasă-mă să trăiesc
Activitatea se va desfășura în Turcia pe parcursul a 5 zile. Fiecare țară va
participa cu 5 elevi și 2 profesori. Vor fi prezenți profesori de științe, biologie, chimie și
geografie.
Obiectivul activității:
-

de a ajuta școlile să înțeleagă schimbarea climatică în profunzime

-

de a schimba comportamentul și acțiunile participanților pentru a
influențe elevii și profesorii din școală

-

de a-i face pe participanți conștienți în legătură cu pericolul schimbării
climatice și cât de periculos poate fi dacă nu se iau măsuri

-

de a stabili o cooperare între cadrele didactice prin crearea unei sinergii în
școlile/profesorii din Europa

-

de a extinde experiența profesională

Programul activității:
Ziua 1: Spargerea gheții. Școlile prezintă sistemele de educație din țara lor. Cercetare
privind nivelul de eco-prieten și cunoștințele participanților cu privire la problemele de
mediu. Prezentare privind schimbarea climatică și efectele sale realizată de un inginer
expert de mediu la nivel regional. Elevii vor juca jocul Casa Verde
Ziua 2: Elevii vor anunța rezultatele obținute la studiul urma de carbon realizat în țara
lor înaintea mobilității. Elevii vor identifica modalități de a reduce urma de carbon.
Inginerul de mediu Özgür MADAK, absolvent al Universității Marmara din Istanbul, va
realiza o prezentare privind scenarii de schimbare climatică și consecințele acestora.
Workshop/învățare integrată: Schimbarea climatică în lecțiile de geografie.
Ziua 3: Workshop/învățare integrată. Profesorii din școala gazdă vor pregăti lecții
demonstrative folosind metoda Flipped learning. Vor integra teme din proiect în
curriculum și vor exemplifica printr-o lecție demonstrativă. Lecțiile vor fi înregistrate
video. Discuții follow-up de evaluare și primirea feedback-ului privind activitatea.
Activitate outdoor: elevii vor participa la un workshop în aer liber, râul Menderer,
pentru a observa nivelul apei și identifica poluarea apei și a mediului. Vor purta discuții
privind motivele și soluțiile posibile.
Ziua 4: Workshop/învățare integrată: Schimbarea climatică în lecția de biologie.
Învățare outdoor. Pentru a-i conștientiza pe elevi cu privire la schimbarea climatică și
combaterea ei, elevii și profesorii din țările participante vor planta 300 de copaci cu
ajutorul Directoratului Regional al Pădurilor din Nazili. Școlile participante vor plăti
pentru o vizită la ACIGÖL, care este la o distanță de aproximativ 2 ore de Nazili, pentru
a vedea modul în care schimbările climatice au produs schimbări uriașe asupra unui lac
al cărui nivel scade în fiecare an. Vizită la Parcul Național Honaz unde pot fi văzute
plante vendemice rare și care este bogat în floră și fauna.
Ziua 5: Rezultatele studiului privind nivelul participanților de ”prieteni cu natura” și
cunoștințele privind schimbarea climatică. Evaluare. Acordarea certificatelor de
participare. Petrecerea de rămas bun în școală.

Informații privind procesul de selecție:
1) Calendar de selecție elevi
Nr.
crt

Etapa

Termene

1.

Depunerea dosarului de candidatură

5-9 septembrie 2022, ora 12,00

2.

Eligibilitate

9 septembrie 2022, ora 16,00

3.

Test scris

12 septembrie 2022, ora 14,00

4.

Interviu

13 septembrie 2022, ora 14,00

5.

Afişarea rezultatelor

13 septembrie 2022, până la ora

20,00
4.

Depunerea eventualelor contestaţii (pentru 14 septembrie 2022, interval
proba scrisă)
orar 8,00-12,00

5.

Rezolvarea
contestaţiilor
rezultatelor finale

şi

afişarea 14 septembrie 2022, până la ora
19,00

2) Dosarul de candidatura elevi
va conține următoarele documente, prezentate strict în ordinea de mai jos:
1. Cererea de înscriere (Anexa 1)
2. Acordul părintelui sau al reprezentantului legal (Anexa 2);
3. Declarație părinte/tutore legal că este de acord cu participarea copilului la
activitatea C1. Short term exchange of group of students și că, în cazul în care
copilul va fi selectat vor demara, imediat procurarea următoarelor documente
necesare pentru deplasarea copilului în străinătate: pașaport copil, declarație
notarială a ambilor părinţi sau a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat
(prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă), a părintelui
supravieţuitor ori a reprezentantului său legal, pentru o perioadă care să nu
depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia, care cuprinde: acordul cu
privire la efectuarea de călătorii în străinătate și datele de identitate ale
însoţitorului respectiv (Anexa 3).
4. Declarația părintelui/reprezentantului legal, pe proprie răspundere, că elevul
nu a mai participat la mobilități Erasmus + (dacă este cazul) (anexa 4)
Dosarul de candidatură se va depune la Secretariatul Colegiului tehnologic
Grigore Cerchez, București, Calea Șerban Vodă nr. 280, sector 5, până la data de 9
Septembrie 2022, ora 12,00.
Candidaturile transmise după acestă dată, precum și cele incomplete, vor fi
respinse.
Probele de concurs pentru elevi sunt:
1. Probă scrisă: Schimbarea climatică (maxim 50 puncte)
2. Interviu (maxim 50 puncte)
Proba scrisă se va desfășura la sediul Colegiului tehnologic ”Grigore Cerchez”, sector 5,
din Calea Șerban Vodă nr 280, la cabinetul de informatică luni 12 septembrie 2022, ora
14,00.
Tematică pentru testul scris cu tema: Schimbarea climatică

1. Factorii genetici ai climei. Clima orizontului local. Elemente utile pentru
cunoașterea orizontului local.
2. Analiza şi interpretarea unor date hidrologice. Hidrografia orizontului local
3. Interacţiunile dintre om şi mediul terestru Peisajele naturale Mediul orizontului
local
Punctajul final va fi suma punctajelor obținute la proba scrisă și la inteviu.
Criterii de eligibilitate:
Candidații se vor considera admiși dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
Nr
crt
1.
2.
3.
4.
5.

Criteriul de eligibilitate

Da

Nu

Este elev al Colegiului tehnologic ”Grigore Cerchez”
Media 10 la purtare în anul școlar 2021-2022
Cerere de înscriere semnată și asumată de candidat (anexa 1)
Acordul părintelui sau al reprezentantului legal (anexa 2)
Declarație părinte/tutore legal că este de acord cu participarea
copilului la activitatea C1 (anexa 3)

Criterii de selecție:
Nr.
Crt

Criterii de selecție
Nivel
foarte bun
(9-10p)

Evaluare
Nivel
Nivel
mediu
satisfăcător
(7-8p)
(5-6p)

1. Nu a mai participat la mobilități
Erasmus +
2. Abilități de comunicare în limba
engleză
3. Competențe TIC
4. Competențe sociale și interculturale
5. Motivația de a fi implicat în schimburi
cu elevi din școli Europene
Punctaj final
Se vor selecta și trei rezerve.
Rezultatele finale în urma soluționării contestațiilor se afișează la
sediul Colegiului tehnologic ”Grigore Cerchez” în data de 14.09.2022,
București, Calea Șerban Vodă nr 280, sector 5, Bucureşti prin specificarea
punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii “admis” sau “respins”.

3) Calendar de selecție cadre didactice
Nr.
crt

Etapa

Termene

1.

Depunerea dosarului de candidatură

5-9 septembrie 2022, ora 12,00

2.

Eligibilitate

9 septembrie 2022, ora 16,00

3.

Proba de evaluare portofoliu

12 septembrie 2022, până la ora
12,00

4.

Proba de interviu

13 septembrie 2022, ora 13,00

5.

Afişarea rezultatelor

13 septembrie 2022, ora 16,00

6.

Depunerea eventualelor contestaţii

14 septembrie 2022, interval
orar 8,00-12,00

7.

Rezolvarea
contestaţiilor
rezultatelor finale

şi

afişarea 14 septembrie 2022, până la ora
19,00

4) Dosarul de candidatură- cadre didactice
va conține următoarele documente, prezentate strict în ordinea de mai jos:
1.
2.
3.
4.

Cerere de înscriere (anexa 5)
CV Europass în limba engleză/română;
Declarație pe proprie răspundere că nu are restricții de călătorie (anexa 6)
Declarație că are/își va procura pașaport până în data de 5 octombrie 2022
(anexa 7)
Dosarul de candidatură se va depune la Secretariatul Colegiului tehnologic
Grigore Cerchez, București, Calea Șerban Vodă nr. 280, sector 5, până la data de 9
septembrie 2022, ora 12,00.
Candidaturile transmise după acestă dată, precum și cele incomplete, vor fi respinse.
Probe de concurs: CV, interviu
Criterii de eligibilitate:
Candidații se vor considera admiși dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
Nr
crt
1.
2.
3.
4.

Criteriul de eligibilitate
Este cadru didactic la Colegiul tehnologic ”Grigore Cerchez”
CV Europass în limba engleză/română
Cerere de înscriere semnată și asumată de candidat (anexa 5)
Declarație pe proprie răspundere că nu are restricții de călătorie
(anexa 6)

Da

Nu

5.

Declarație că are/își va procura pașaport până în data de 5 octombrie
2022 (anexa 7)

Evaluare (interviu):
Nr.
crt

Criterii de selecție
Nivel
foarte bun
(9-10p)

Evaluare
Nivel
Nivel
mediu
satisfăcător
(7-8p)
(5-6p)

1. Abilități de comunicare în limba
engleză
2. Competențe sociale și interculturale
3. Motivația de a fi implicat în schimburi
cu elevi din școli Europene
4. Deschiderea către cooperare
5. Experiența tematică și/sau în
implementarea proiectului
Punctaj final
Interviul se va desfăşura în data de 13.09.2022, ora 13,00 la sediul Colegiului
tehnologic ”Grigore Cerchez”, sala de informatică
Evaluare (CV):
Nr.
Criterii de selecție
Evaluare
crt
1. Specializarea în domeniile 10p
geografie, artă, TIC, biologie,
chimie și Engleză
2. Experiență în implementarea 10 p/proiect membru în echipa de
proiectelor Erasmus +
management
proiect
Erasmus
+,
3p/activitate proiect Erasmus +, maxim
10p
3. Experiență de lucru în medii 5p/an pentru fiecare an în care a
interculturale
desfășurat
activități
în
medii
interculturale, maxim 10 p
4. Competențe digitale
10
p
calificare
în
domeniul
informatică/TIC
5p/adeverință de formare TIC
Total
Rezultatele finale în urma soluționării contestațiilor se afișează în
data de 31.01.2022 la sediul Colegiul tehnologic ”Grigore Cerchez”,
București, Calea Șerban Vodă nr. 9, sector 6, Bucureşti prin specificarea punctajului
final al fiecărui candidat și a mențiunii “admis” sau “respins”
Manager de proiect,
Simina Andora Evelina

Anexa 1

Nr.

/

_________

CERERE
Subsemnatul/a _______________________________ elev în clasa ___ la
Colegiul tehnologic ”Grigore Cerchez”, e-mail _________________________, vă
rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de selecţie pentru a participa la activitatea C1
Short term joint staff training event care va avea loc la Nazili, Turcia, în perioada 10-14
octombrie 2022, în cadrul proiectului „Before it is too late”, 2021-1-RO01-KA220000032488.
Declar că am / nu am restricții de călătorie și cunosc/nu cunosc limba engleză cel
puțin la nivel elementar.
Îmi exprim acordul ca organizatorii să poată folosi fotografiile şi filmările făcute
cu scopul de a promova proiectul şi rezultatele sale, care pot include, printre altele,
publicarea lor pe conturile social-media, site-urile instituţiilor implicate, mass-media, în
ziare/reviste/alte material promoţionale etc.
DA

Data,
______________

NU

Nume, prenume și semnătura
______________________

Toate datele personale conţinute în acest document sunt colectate în procesul de
implementare a Programului Erasmus + (2014-2020), în conformitate cu legislaţia
Comisiei Europene. Datele vor fi păstrate şi procesate de organizaţiile beneficiare ale
programului şi de ANPCDEFP conform Regulamentului (EU) Parlamentului European
2016/676 şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor, cu referire
la procesarea datelor personale şi transferul datelor, şi al Directivei 95/46/EC
(Regulamentul General De Protecţie A Datelor – GDPR)
ANPCDEFP va păstra şi procesa aceste date în conformitate cu Regulamentul
Parlamentului European (EC) no 45/2001 şi al Consiliului European din 18 Decembrie
2000 privind protecţia persoanelor, cu referire la procesarea datelor cu caracter
personal de către instituţiile şi organizaţiile comunităţii şi al transferului liber al acestor
date.

Anexa 2 Acordul părintelui/reprezentantului legal
Nr

/

_________

ACORDUL PĂRINTELUI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL
Subsemnatul/a _____________________________________________
posesor al BI/CI ___ seria______ nr. _____ CNP __________________
domiciliat/ă în Str. _____________ Nr. ______

Bl. _____ Sc. ____

Et.

____ Apt. _____ Localitatea ______________ Judeţul ___________ Cod poștal
_________ Telefon fix: (includeţi prefixul)

(

) ______________, Mobil

_______________, E-mail _________________________, în calitate de
părinte/

reprezentant

legal

al

minorului

______________

______________________________________din clasa ________________
sunt de accord/

nu sunt de acord ca acesta să fie participant la activitatea C1

Short term exchange of group of students care se va desfășura în perioada 10-14
Octombrie 2022 la Nazili, Turcia, în cadrul proiectului „Before it is too late”, 2021-1-RO01KA220-000032488, precum și la celelalte activități în cadrul acestui proiect. Îmi exprim

acordul ca organizatorii să poată folosi fotografiile şi filmările făcute cu scopul de a
promova proiectul şi rezultatele sale, care pot include, printre altele, publicarea lor pe
conturile

social-media,

site-urile

instituţiilor

implicate,

mass-media,

în

ziare/reviste/alte materiale promoţionale etc.
DA

NU

Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal:
Toate datele personale conţinute în acest document sunt colectate în procesul de
implementare a Programului Erasmus + (2014-2020), în conformitate cu legislaţia
Comisiei Europene. Datele vor fi păstrate şi procesate de organizaţiile beneficiare ale
programului şi de ANPCDEFP conform Regulamentului (EU) Parlamentului European
2016/676 şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor, cu referire
la procesarea datelor personale şi transferul datelor, şi al Directivei 95/46/EC
(Regulamentul General De Protecţie A Datelor – GDPR)
ANPCDEFP va păstra şi procesa aceste date în conformitate cu Regulamentul
Parlamentului European (EC) no 45/2001 şi al Consiliului European din 18 Decembrie
2000 privind protecţia persoanelor, cu referire la procesarea datelor cu caracter

personal de către instituţiile şi organizaţiile comunităţii şi al transferului liber al acestor
date.

Data,

Nume și prenume părinte și semnătura

______________

Mama:
______________________
Tata:
_______________________
Reprezentant legal (dacă este cazul):
________________________

Anexa 3 Declarația părintelui/reprezentului legal
DECLARAȚIA PĂRINTELUI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL
Subsemnatul/a _______________________________ posesor al BI/CI
___ seria______ nr. _____ CNP __________________ domiciliat/ă în Str.
_____________ Nr. ______ Bl. _____ Sc. ____
Et. ____ Apt. _____
Localitatea ______________ Judeţul ___________ Cod poștal _________
Telefon fix: (includeţi prefixul) (
) ______________, Mobil
_______________, E-mail _________________________, în calitate de
părinte/
reprezentant
legal
al
minorului
______________
______________________________________din clasa _____________
declar că
sunt de acord/
nu sunt de acord cu participarea copilului la activitatea
C1. Short term exchange of group of students la Nazili, în Turcia, în cadrul proiectului
„Before it is too late”, 2021-1-RO01-KA220-000032488 iar, în cazul în care copilul meu
va fi selectat voi demara, imediat procurarea următoarelor documente necesare pentru
deplasarea copilului în străinătate:
-

pașaport copil,

-

declarație notarială a ambilor părinţi sau a părintelui căruia minorul i-a fost
încredinţat (prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă), a
părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal, pentru o perioadă care
să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia, care cuprinde: acordul
acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate și datele de identitate
ale însoţitorului respectiv.

Data,

Nume și prenume părinte și semnătura

Toate datele personale conţinute în acest document sunt colectate în procesul de
implementare a Programului Erasmus + (2014-2020), în conformitate cu legislaţia
Comisiei Europene. Datele vor fi păstrate şi procesate de organizaţiile beneficiare ale
programului şi de ANPCDEFP conform Regulamentului (EU) Parlamentului European
2016/676 şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor, cu referire

la procesarea datelor personale şi transferul datelor, şi al Directivei 95/46/EC
(Regulamentul General De Protecţie A Datelor – GDPR)
ANPCDEFP va păstra şi procesa aceste date în conformitate cu Regulamentul
Parlamentului European (EC) no 45/2001 şi al Consiliului European din 18 Decembrie
2000 privind protecţia persoanelor, cu referire la procesarea datelor cu caracter
personal de către instituţiile şi organizaţiile comunităţii şi al transferului liber al acestor
date.

Anexa 4 Declarația părintelui/reprezentantului legal, pe proprie
răspundere, că nu a mai participat la mobilități Erasmus + (dacă este cazul)
Declarația părintelui/reprezentantului legal că elevul/a nu a mai participat
la mobilități Erasmus +
Subsemnatul/a _______________________________ posesor al BI/CI ___
seria______ nr. _____ CNP __________________ domiciliat/ă în Str. _____________
Nr. ______ Bl. _____ Sc. ____ Et. ____ Apt. _____ Localitatea ______________
Judeţul ___________ Cod poștal _________ Telefon fix: (includeţi prefixul) (

)

______________, Mobil _______________, E-mail _________________________,
în

calitate

de

părinte/

reprezentant

legal

al

minorului

______________

______________________________________din clasa _____________ declar pe
proprie răspundere că fiul/fiica mea nu a mai participat la mobilități Erasmus + în cadrul
programului Erasmus +.

Data,
______________

Nume, prenume și semnătura
______________________

Toate datele personale conţinute în acest document sunt colectate în procesul de
implementare a Programului Erasmus + (2014-2020), în conformitate cu legislaţia
Comisiei Europene. Datele vor fi păstrate şi procesate de organizaţiile beneficiare ale
programului şi de ANPCDEFP conform Regulamentului (EU) Parlamentului European
2016/676 şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor, cu referire
la procesarea datelor personale şi transferul datelor, şi al Directivei 95/46/EC
(Regulamentul General De Protecţie A Datelor – GDPR)
ANPCDEFP va păstra şi procesa aceste date în conformitate cu Regulamentul
Parlamentului European (EC) no 45/2001 şi al Consiliului European din 18 Decembrie
2000 privind protecţia persoanelor, cu referire la procesarea datelor cu caracter
personal de către instituţiile şi organizaţiile comunităţii şi al transferului liber al acestor
date.

Anexa 5 Cerere
Nr.

/

_________

CERERE
Subsemnatul/a _______________________________ posesor al BI/CI
___ seria______ nr. _____ CNP __________________ domiciliat/ă în Str.
_____________ Nr. ______ Bl. _____ Sc. ____

Et.

____

Apt.

_____

Localitatea ______________ Judeţul ___________ Cod poștal _________
Telefon fix: (includeţi prefixul)

______________, Mobil _______________, E-

mail _________________________, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul
de selecţie pentru a participa în calitate de profesor însoțitor la activitatea C1 Short term
joint staff training event care va avea loc la Nazili, Turcia, în perioada 10-14 octombrie
2022, în cadrul proiectului „Before it is too late”, 2021-1-RO01-KA220-000032488.
Declar că am / nu am restricții de călătorie și cunosc/ nu cunosc limba engleză la
nivel elementar.
Îmi exprim acordul ca organizatorii să poată folosi fotografiile şi filmările făcute
cu scopul de a promova proiectul şi rezultatele sale, care pot include, printre altele,
publicarea lor pe conturile social-media, site-urile instituţiilor implicate, mass-media, în
ziare/reviste/alte material promoţionale etc.
DA

Data,
______________

NU

Nume, prenume și semnătura
______________________

Toate datele personale conţinute în acest document sunt colectate în procesul de
implementare a Programului Erasmus + (2014-2020), în conformitate cu legislaţia
Comisiei Europene. Datele vor fi păstrate şi procesate de organizaţiile beneficiare ale
programului şi de ANPCDEFP conform Regulamentului (EU) Parlamentului European
2016/676 şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor, cu referire
la procesarea datelor personale şi transferul datelor, şi al Directivei 95/46/EC
(Regulamentul General De Protecţie A Datelor – GDPR)
ANPCDEFP va păstra şi procesa aceste date în conformitate cu Regulamentul
Parlamentului European (EC) no 45/2001 şi al Consiliului European din 18 Decembrie
2000 privind protecţia persoanelor, cu referire la procesarea datelor cu caracter

personal de către instituţiile şi organizaţiile comunităţii şi al transferului liber al acestor
date.

Anexa 6 Declarație pe proprie răspundere că nu are restricții de călătorie
DECLARAȚIE
Subsemnatul/a _______________________________ posesor al BI/CI
___ seria______ nr. _____ CNP __________________ domiciliat/ă în Str.
_____________ Nr. ______ Bl. _____ Sc. ____

Et.

____

Apt.

_____

Localitatea ______________ Judeţul ___________ Cod poștal _________
Telefon fix: (includeţi prefixul)

(

)

______________,

Mobil

_______________, E-mail _________________________, declar pe proprie
răspundere că nu am restricții de călătorie în afara granițelor.

Data,

Nume și prenume, semnătura

Toate datele personale conţinute în acest document sunt colectate în procesul de
implementare a Programului Erasmus + (2014-2020), în conformitate cu legislaţia
Comisiei Europene. Datele vor fi păstrate şi procesate de organizaţiile beneficiare ale
programului şi de ANPCDEFP conform Regulamentului (EU) Parlamentului European
2016/676 şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor, cu referire
la procesarea datelor personale şi transferul datelor, şi al Directivei 95/46/EC
(Regulamentul General De Protecţie A Datelor – GDPR)
ANPCDEFP va păstra şi procesa aceste date în conformitate cu Regulamentul
Parlamentului European (EC) no 45/2001 şi al Consiliului European din 18 Decembrie
2000 privind protecţia persoanelor, cu referire la procesarea datelor cu caracter
personal de către instituţiile şi organizaţiile comunităţii şi al transferului liber al acestor
date.

Anexa 7

DECLARAȚIE
Subsemnatul/a _______________________________ posesor al BI/CI
___ seria______ nr. _____ CNP __________________ domiciliat/ă în Str.
_____________ Nr. ______ Bl. _____ Sc. ____

Et.

____

Apt.

_____

Localitatea ______________ Judeţul ___________ Cod poștal _________
Telefon fix: (includeţi prefixul)

(

)

______________,

Mobil

_______________, E-mail _________________________, declar pe proprie
răspundere că am/nu am pașaport.
În cazul în care nu am pașaport și voi fi selecționat/ă, declar pe proprie
răspundere că îmi voi procura pașaport până, cel târziu, la data de 5 octombrie 2022.

Data,

Nume și prenume, semnătura

Toate datele personale conţinute în acest document sunt colectate în procesul de
implementare a Programului Erasmus + (2014-2020), în conformitate cu legislaţia
Comisiei Europene. Datele vor fi păstrate şi procesate de organizaţiile beneficiare ale
programului şi de ANPCDEFP conform Regulamentului (EU) Parlamentului European
2016/676 şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor, cu referire
la procesarea datelor personale şi transferul datelor, şi al Directivei 95/46/EC
(Regulamentul General De Protecţie A Datelor – GDPR)
ANPCDEFP va păstra şi procesa aceste date în conformitate cu Regulamentul
Parlamentului European (EC) no 45/2001 şi al Consiliului European din 18 Decembrie
2000 privind protecţia persoanelor, cu referire la procesarea datelor cu caracter
personal de către instituţiile şi organizaţiile comunităţii şi al transferului liber al acestor
date.

