
 

PROCEDURĂ DE SELECȚIE 

A MEMBRILOR DIN ECHIPA DE PROIECT 

 

 

 

I. Dispoziții generale 

Art. 1. Prezenta procedură stabilește modalitatea de selecție a elevilor și profesorilor însoțitori în cadrul 

mobilității proiectului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1-Educația Școlară (SCH), Contract numărul- 

2021-1-RO01-KA120-SCH-000044007. 

Art. 2. Unul dintre obiectivele pe termen lung prezentat în Planul de dezvoltare europeană al școlii 

este realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor activ-participative şi a strategiilor didactice 

centrate pe elev în vederea asigurării egalităţii de şanse şi a creşterii performanţei oglindite în 

rezultatele la evaluările naţionale, concursurile şi olimpiadele şcolare, dar și în pregătirea pentru viață 

a viitorilor adulți, care au competențe diverse ca să poată face față schimbărilor și provocărilor 

ulterioare finalizării cursurilor. Educația interculturală reprezintă o poartă de acces către o mai bună 

conviețuire cu cei de lângă noi în cadrul marii familii europene. 

 
 

Documente de referință 

- Formularul de aplicație Acreditare Erasmus+ 

- Apelul național pentru acreditare domeniile educație școlară, educația adulților și VET 2021; 

- Ghidul de programe „Erasmus+ din 22.01.2022 

- Ghid acreditare în domeniul SE. 

 
Art. 3. Prezenta procedură se adresează elevilor, respective cadrelor didactice titulare ale Colegiului 

Național Iosif Vulcan, Oradea care vor fi însoțitori în cadrul mobilităților. 

Art. 4. Selecția elevilor și cadrelor didactice se realizează în conformitate cu prevederile prezentei 

proceduri aprobate de Consiliul de Administrație al Colegiului Național Iosif Vulcan, Oradea. 

 

Documente de referință 

- Apelul național pentru acreditare domeniile educație școlară, educația adulților și VET 2021; 

- Ghidul de programe „Erasmus+ din 26.01.2022 

- Ghid acreditare în domeniul SE 

- Regulamentul de Ordine Interioară ROFUIP 

- Legea educației naționale Nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

II. Organizarea și desfășurarea procesului de selecție 

Art. 5. Selecția elevilor și a profesorilor însoțitori din cadrul mobilităii se realizează prin concurs de 

dosare (profesori) și evaluare portofoliu, examen lb engleză (elevi). Selecția echipei de elevi și cadre 

didactice se realizează de către Comisia de selecție / evaluare a dosarelor, cu respectarea prezentei 

proceduri, în conformitate cu Formularul de aplicație pentru acreditare Erasmus+, Ghidul Programului 

Erasmus+ din 26.01.2022, Ghid acreditare în domeniul SE. 



 

În acest scop se au în vedere următoarele valori europene: egalitatea de șanse, promovării egalității de 

gen, nondiscriminarea, toleranța, participarea democratică și cooperarea. 

II.1. Procesul de selecție se va desfășura în conformitate cu calendarul stabilit (Anexa 1 a prezentei 

proceduri). 

II.2. Informarea elevilor și a cadrelor didactice de la Colegiul Național Iosif Vulcan, Oradea, privind 

procedura de selecție se va realiza prin postarea prezentei proceduri și a apelului pe site-ul școlii, pe 

pagina de Facebook a școlii, pagina Acreditare Erasmus+ și pe panoul Erasmus+ aflat la intrarea în 

școală. 

 

II.3 Înscrierea și înregistrarea dosarului de candidatură. 
(1) Depunerea dosarelor de candidatură ale elevilor se va face la secretariatul școlii, cu număr de 
înregistrare furnizat de școală. 

(2) Stabilirea criteriilor de selecţie 

a. Profesori 
 

1. Profesor titular  

2. Implicarea în proiecte 

3. Abilitatea de a lucra în echipă 

4. Preocuparea pentru activitatea științifico-metodică, dovedită prin participarea la seminarii, 

cursuri de perfecționare, conferințe, concursuri, publicații 

5. Dorința de a se implica în toate sarcinile de lucru și activitățile proiectului 
6. Disponibilitatea de a lucra după orele de curs în vederea parcurgerii tuturor pașilor 

premergători participării la mobilități cu elevii sau la cursurile de perfecționare 

 
 

b. Elevi 

 

1. Vârsta: 13 ani (clasa a VII-a) pt gimnaziu, peste 15 ani liceu 
2. Nivelul de competenţă lingvistică minim B1 (gimnaziu) sau B2 (liceu) certificat fie în urma 

unui examen Cambridge, fie în urma examenului de limba engleză programat pentru data 

de 23.11.2022 

3. Disponibilitatea de a găzdui și de a fi găzduit  de elevi din alte ţări 

4. Fără abateri disciplinare şi comportament neadecvat 

5. Implicarea în activități extracurriculare, dovedite prin diplome sau certificate de participare 

 

(3) Dosarul de candidatură pentru profesori va conține următoarele documente: 

 

- Copie CI 

- Cererea de înscriere / Angajament participare cursuri de perfecționare în cadrul Acreditării 

Erasmus+ 

- Scrisoarea de intenție în care se va argumenta motivația participării la curs și a 

modalităților de utilizare a competențelor dobândite 

- Acord privind utilizarea imaginii personale și formularul tip GDPR 



 

- Angajament pentru disponibilitate realizare atât a activităților premergătoare și ulterioare 

cursului cât și pentru diseminare 

- Copii diplome / adeverințe participare, în ultimii doi ani școlari, la seminarii, cursuri de 

perfecționare, conferințe, concursuri, publicații 

(4) Dosarul de candidatură pentru elevi va conține următoarele documente: 

 

1. Eseu în limba engleză prin care să își prezinte punctul de vedere despre o chestiune legată de 

mediul înconjurător (150 words) 

2. Copie certificat Cambridge 

3. Diplome / certificate care atestă participarea la activități extrașcolare 

4. Declarație din partea părinților privind disponibilitatea de a caza copii din mobilități și acceptarea 

faptului că propriul copil va fi cazat de alte familii din străinătate 

5. Acord părinți privind participarea elevului la proiect 

6. Recomandare scrisă din partea dirigintelui clasei privind comportamentul la școală 

7. Acord privind utilizarea imaginii personale și formularul tip GDPR, semnat de părinți 

8. Angajament pentru disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului și la diseminarea 

rezultatelor 

 
 

Documentele vor fi numerotate și așezate în dosar în ordinea menționată în prezenta procedură. 

Dosarele care nu conțin toate documentele menționate la paragraful (3) și (4) din prezenta procedură 

vor fi respinse. 

 

II.4 Desfășurarea selecției 

 

Pentru elevi: 

Eseul în limba engleză și examenul de limba engleză vor fi evaluate de două comisii: 
a. Gimnaziu: Chelariu Estera, Ganea Daniela 
b. Liceu: Popa Teodora, Neșiu Sânziana 

 
Dosarele candidaților, atât elevi, cât și profesori vor fi evaluate și analizate conform grilei de evaluare de 

comisia extinsă a proiectului și votat, iar decizia finală va fi luată prin vot. 
 

 

II. 5 Evaluarea dosarelor va fi realizată de către Comisia de selecție / evaluare conform următoarei grile de 

punctaj: 

pentru elevi: dosar, pondere 30 %; examen engleză / certificate Cambridge – pondere 40 

%, eseu – pondere 30 %. 

pentru profesori: dosar, pondere 50 %; scrisoare de intenție - pondere 50 %. 
 

II.6 Profesorii care au participat la scrierea Formularului de aplicație în vederea obținerii 

Acreditării Erasmus+ vor participa la cursurile de perfecționare doar în baza completării 

Angajamentului de participare. 

 

Notă : Vor fi declarați respinși candidații care: 

1. nu depun una sau mai multe dintre formularele/anexele solicitate 

2. nu obțin cel puțin 60 puncte în total 



 

 
 

III. Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților la mobilitate: 

Profesori: 
1. Depunerea dosarelor – termen 22.11.2022 

2. Evaluarea dosarelor – termen 24.11. – 25.11.2022 

3. Afișarea rezultatelor  înainte de contestații– termen 28.11.2022 (până la ora 12.00) 

4. Depunere contestații – termen 28.11.2022 (între orele 12.00 – 16.00) 

5. Afișarea rezultatelor finale după contestații – 29.11.2022 

(până la ora 16.00)



 

Elevi: 
 

 
1. Depunerea dosarelor – termen 22.11.2022 

2. Examen limba engleză – termen 23.11.2022 

3. Evaluarea dosarelor – termen 24.11. – 25.11.2022 

4. Afișarea rezultatelor – termen: 29.11.2022 
 

 

 

 
 

IV. Activităţi specifice participanţilor în proiect: 

Participanţii vor desfăşura următoarele activităţi obligatorii: 

Premobilitate: 

Pregătirea pedagogică (coordonator proiect/responsabil cu pregătirea cursanților) 

Informarea participanților privind programul Erasmus+ ; prezentarea proiectului propus: tema, 

scopul, obiectivele, sursa de finanţare, bugetul aprobat, destinaţia mobilităţii, rezultatele 

proiectului, valorizarea rezultatelor; prezentarea programului de stagiu, a detaliilor legate de cazare 

și transport local 

Activități: sesiune de informare. 
 

Pregătirea culturală (coordonator proiect) 

Teme: prezentarea aspectelor sociale, politice și economice ale țării în care va avea loc mobilitatea. 

Activități: sesiune de informare. 

 

În timpul mobilităţii 

Participanții vor fi prezenți la programul de lucru (în total 7 zile) 

 

Postmobilitate: 

Participanții la stagiu vor realiza panoul cu aspecte relevante ale proiectului în limba engleză (Grup 

țintă: toți elevii școlii); Participanții la mobilitatea de grup vor împărtăși experiența lor din 

mobilitate cu colegii lor. Elevii implicați în mobilitate vor participa la proiecte eTwining atât în 

activități premobilitate pentru a interacționa cu elevii din școala gazdă, cât și post mobilitate pentru 

a utiliza competențele și atitudinile dobândite. În cazul elevilor participanți la mobilități procesul 

de diseminare va presupune realizarea unei prezentări în cadrul activităților școlare a 

competențelor formate. 

Profesorii însoțitori vor prezenta activitățile proiectului în Consiliul Profesoral al școlii și vor 

coordona elevii implicați în realizarea de activități eTwining. 

 

 
1. Anexe 

Prezenta procedură cuprinde următoarele anexe: calendar, anunț selecție elevi și profesori 

însoțitori, cerere înscriere proiect / angajament participare, recomandare, acord părinte, grile de 

evaluare. 



 

 

Anexa 1: Calendar selecție participanți mobilități elevi și cursuri de 

perfecționare cadre didactice 

 

 
Profesori: 

1. Depunerea dosarelor – termen 22..11.2022 

2. Evaluarea dosarelor – termen 24.11.2022 

3. Depunere contestații – termen 25.11.2022 

4. Rezultate după contestații – termen 28.11.2022 

5. Afișarea rezultatelor – 29.11.2022 
 

Elevi:  

 
1. Depunerea dosarelor – termen 22.11.2022 

2. Examen limba engleză – termen 23.11.2022 

3. Evaluarea dosarelor – termen 24.11.2022 

4. Depunere contestații – termen 25.11.2022 

5. Rezultate după contestații – termen 28.11.2022 

6. Afișarea rezultatelor – termen: 29.11.2022 



Anexa 2 

 

 

ANUNȚ SELECȚIE PROFESORI 

ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII 

LA MOBILITĂȚI / CURSURI DE PERFECȚIONARE 

 

În selecția grupului țintă de participanți se va promova o politică de informare și o metodologie 

clară care va asigura participarea fără discriminare, respectând principiul egalității de șanse, al 

transparenței și al evitării conflictului de interese. 

 
Metode de selecție și pondere în rezultatul final 

Evaluarea dosarului de candidatură – ADMIS / RESPINS 

 

 

1. Profesor titular 

2. Abilitatea de a lucra în echipă 

3. Preocuparea pentru activitatea științifico-metodică, dovedită prin participarea la 

seminarii, cursuri de perfecționare, conferințe, concursuri, publicații 

4. Dorința de a se implica în toate sarcinile de lucru și activitățile proiectului 

5. Disponibilitatea de a lucra după orele de curs în vederea parcurgerii tuturor pașilor 

premergători participării la mobilități cu elevii sau la cursurile de perfecționare 

 

 

Dosarul de candidatură pentru profesori va conține următoarele documente: 

 

- Copie CI 

- Cererea de înscriere / Angajament participare cursuri de perfecționare în cadrul Acreditării 

Erasmus+ 

- Scrisoarea de intenție în care se va argumenta motivația participării la curs și a 

modalităților de utilizare a competențelor dobândite 

- Acord privind utilizarea imaginii personale și formularul tip GDPR 

- Angajament pentru disponibilitate realizare atât a activităților premergătoare și ulterioare 

cursului cât și pentru diseminare 

- Copii diplome / adeverințe participare, în ultimii doi ani școlari, la seminarii, cursuri de 

perfecționare, conferințe, concursuri, publicații 



Anexa 3 

 

 

ANUNȚ SELECȚIE ELEVI 

ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA MOBILITĂȚI ERASMUS+ 
 

În selecția grupului țintă de participanți se va promova o politică de informare și o metodologie 

clară care va asigura participarea fără discriminare, respectând principiul egalității de șanse, al 

transparenței și al evitării conflictului de interese. 

 

Metode de selecție și pondere în rezultatul final 

Evaluarea dosarului de candidatură – ADMIS / RESPINS 

 

 

I. CONDIȚII ELIGIBILITATE 

 
 

1. Vârsta: 12 – 18 ani 

2. Nivelul de competenţă lingvistică minim B1 (gimnaziu) sau B2 (liceu) certificat fie în 

urma unui examen Cambridge, fie în urma examenului de limba engleză programat 

pentru data de 23.11.2022 

3. Disponibilitatea de a găzdui elevi din alte ţări 

4. Fără abateri disciplinare şi comportament neadecvat 

5. Implicarea în activități extracurriculare, dovedite prin diplome sau certificate de 

participare 

 

(3) Dosarul de candidatură pentru elevi va conține următoarele documente: 

 

1. Eseu în limba engleză prin care să își prezinte punctul de vedere despre o chestiune legată de 

mediul înconjurător 

2. Diplome / certificate care atestă participarea la activități extrașcolare 

3. Declarație din partea părinților privind disponibilitatea de a caza copii din mobilități 

4. Acord părinți privind participarea elevului la proiect 

5. Recomandare scrisă din partea dirigintelui clasei privind comportamentul la școală 

6. Acord privind utilizarea imaginii personale și formularul tip GDPR, semnat de părinți 

7. Angajament pentru disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului și la diseminarea 
rezultatelor 



 

 

 

 

 

 

Anexa 4 
 
 

 

ANGAJAMENT PARTICIPARE CURSURI DE PERFECȚIONARE 
 

Acreditare Erasmus+ - domeniul Educație școlară 
 
 
 

DOAMNĂ DIRECTOR, 
 
 
 

Subsemnatul / Subsemnata  , cadru 

didactic titular la Colegiul Național Iosif Vulcan, Oradea, atest prin prezenta faptul că în perioada 

01.09.2021 – 19.10.2021 am contribuit la scrierea formularului de candidatură pentru proiectul 

Acreditare Erasmus+ - domeniul Educație școlară, Nr proiect: 2021-1-RO01-KA120-SCH- 

000044007 și, prin prezenta, confirm participarea la cursul de perfecționare stabilit de comisia 

proiectului. 

Precizez că am luat la cunoștință prevederile selecției și sunt de acord cu acestea. 

 

 

Data Semnătura, 



 

 

 
 

Anexa 5 
 
 
 
 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE – SELECȚIE PARTICIPARE CURSURI DE PERFECȚIONARE 
 

Acreditare Erasmus+ - domeniul Educație școlară 

 

DOAMNĂ DIRECTOR, 
 
 
 

Subsemnatul / Subsemnata  , cadru 

didactic titular la Colegiul Național Iosif Vulcan, Oradea, vă rog să îmi aprobați înscrierea la 

procesul de selecție pentru participarea la cursurile de perfecționare stabilite de comisia proiectului 

Acreditare Erasmus+ - domeniul Educație școlară, cu nr de referință: 2021-1-RO01-KA120- 

SCH-000044007. 

Precizez că am luat la cunoștință prevederile selecției și sunt de acord cu acestea. 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

- Copie CI 

- Cererea de înscriere / Angajament participare cursuri de perfecționare în cadrul Acreditării 

Erasmus+ 

- Scrisoarea de intenție în care se va argumenta motivația participării la curs și a 

modalităților de utilizare a competențelor dobândite 

- Acord privind utilizarea imaginii personale și formularul tip GDPR 

- Angajament pentru disponibilitate realizare atât a activităților premergătoare și ulterioare 

cursului cât și pentru diseminare 

- Copii diplome / adeverințe participare, în ultimii doi ani școlari, la seminarii, cursuri de 

perfecționare, conferințe, concursuri, publicații 

 

 

 

Data Semnătura, 



Anexa 6 

 

 

 

 

 
 

ANGAJAMENT DISEMINARE ȘI PARTICIPARE 

LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

 

 

 
 

Subsemnatul / Subsemnata                             , cadru 

didactic titular la Colegiul Național Iosif Vulcan, Oradea, având CNP… ................................... , 

domiciliat în………………………., strada………………………….. nr………………………. 

mă angajez ca, în cazul selectării mele ca membru în cadrul proiectului mai sus menționat 
 

- să respect cerințele și calendarul proiectului 

- să particip la toate activitățile desemnate de echipa de proiect, atât înainte, 

cât și după întoarcerea din mobilități 

- să concep materiale de prezentare și să particip la activitățile de diseminare aferente 

- să întocmesc și să completez toate documentele necesare activității de perfecționare 

 

 

 

 

 

 

 

Data Semnătura 



Anexa 7 

 

 

ANGAJAMENT DISEMINARE ȘI PARTICIPARE 

LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

 

 

 

 

Subsemnatul / Subsemnata  , elev 

în clasa a………… la Colegiul Național Iosif Vulcan, Oradea, domiciliat 

în………………………., strada………………………….. nr………………………. mă angajez 

ca, în cazul selectării mele ca membru în cadrul proiectului mai sus menționat 

- să respect cerințele și calendarul proiectului 

- să particip la toate activitățile desemnate de echipa de proiect, atât înainte, 

cât și după întoarcerea din mobilități 

- să concep materiale de prezentare și să particip la activitățile de diseminare aferente 

- să întocmesc și să completez toate documentele necesare activității de perfecționare 

 

 

 

 

 

 

 

Data Semnătura 



Anexa 8 

 

 

 

DECLARAȚIA PĂRINTELUI 

PENTRU PARTICIPAREA ELEVULUI 

LA MOBILITATE ACREDITARE ERASMUS+ 

 
 

Subsemnatul(a), .............................................................................. identificat prin C.I. seria 

 

........, număr........................, domiciliat în localitatea ........................................................ , 

 

strada.………………………........…………,nr …., bl ...., sc …, et .... , ap...., jud Bihor, telefon 

 

.....……………………părinte/tutore al elevului/ei 

 

..........................................................................., din clasa ……….. la  Colegiul Național ”Iosif 

 

Vulcan” Oradea , declar că sunt de acord ca fiul / fiica mea să participe la activitățile ce se vor 

desfășura  în  mobilitatea  transnațională  care  va  avea  loc  în  Portugalia,  în  perioada 

..................................... conform prevederilor ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1-Educația Școlară 

(SCH), Contract numărul-2021-1-RO01-KA120-SCH-000044007 coordonat de d-na prof. 

Chelariu Estera. Menţionez că mi-am însuşit regulamentul şi normele de securitate pe care 

derularea activităţilor de proiect în mobilitatea transnațională, le presupune. 

 

 

 

Data, Semnătură părinte, 



 

 

 
 

Anexa 9 
 

 

ANGAJAMENT AL PĂRINTELUI 

 
Art 1. Prin prezenta mă angajez, în numele copilului meu minor, că acesta: 

 va respecta întocmai programul activităţilor de proiect, atât în țară cât și în mobilitatea 

transnațională; 

 va respecta regulamentul şi normele de securitate ale activităţilor, precum și normele pentru 

care a primit din partea mea acordul de participare; 

 va avea un comportament decent şi cooperant cu profesorii - membri în echipa de 

implementare a proiectului și cu profesorii însoțitori în mobilitate; 

 va investi timp, energie şi va manifesta deschidere şi atitudine de colaborare (cu echipa de 

elevi şi profesori) pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului; 

 va realiza sarcinile de lucru și materilele solicitate de către echipa de implementare a 

proiectului( echipa de profesori) și va respecta termenele de predare a acestora; 

 înţelege că îi sunt interzise în mod categoric realizarea de fotografii şi filmări fără acordul 

subiecţilor, consumul de alcool, droguri, substanţe nocive sau care pun în pericol propria 

sănătate sau a grupului de elevi şi profesori; 

 înțeleg că îi sunt interzise introducerea şi utilizarea în cadrul grupului a armelor, muniţiilor 

etc. 

Art.2. Sunt de acord ca propriul meu copil să se comporte civilizat şi responsabil, să respecte 

regulile stabilite şi accept consecinţele în situaţia în care nu se va comporta ca atare. 

Art.3. Accept că rămâne la latitudinea şcolii să modifice aspectele legate de transport, cazare şi 

alte servicii, după cum consideră necesar. Înţeleg că voi fi informat asupra acestor modificări cu 

cel puţin 24 de ore înaintea plecării. 

Art.4. Sunt de acord că şcoala nu poate fi responsabilă pentru acţiunile operatorilor de transport 

sau de turism care îşi oferă serviciile pentru această mobilitate transnațională. 

Art.5. Sunt de acord şi înţeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu. Absolv şcoala de 

toate obligaţiile şi răspunderea ocazionate de această mobilitate transnașională, cu excepţia celor 

cauzate de neglijenţa cadrelor didactice însoţitoare. 

Art.6. Înţeleg că deţinerea şi consumul de tutun, băuturi alcoolice şi droguri sunt interzise şi am 

discutat acest lucru cu copilul meu. Sunt de acord ca propriul meu copil să fie supus procedurilor 

disciplinare şi unei posibile anchete, dacă va consuma alcool sau va deţine astfel de substanţe 

psihotrope. 

Art.7. Înţeleg faptul că elevii care nu respectă regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al şcolii pot să fie excluşi de şcoală 

de pe lista participanţilor la astfel de activități. 

Art.8. Sunt de acord că, în cazul în care copilul meu comite o faptă gravă pe perioada mobilității 

transnaționale, rămâne latitudinea şcolii să îmi trimită copilul acasă, eu fiind informat asupra 



 

acestui lucru în prealabil. În acest caz, voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui 

anterioară şi nu voi solicita returnarea niciunei sume din partea şcolii. În cazul elevului minor, voi 

veni să îmi preiau copilul şi voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară 

anticipată, fără a solicita returnarea niciunei sume din partea şcolii. 

Art. 9. Mă oblig să retrag copilul pe cheltuială proprie, din mobilitatea transnațională sau din 

deplasările locale, dacă profesorul coordinator/ profesorii însoțitori solicită aceasta, ca urmare a 

nerespectării prevederilor de la Art 1. 

Art.10. Mă oblig să returnez preţul biletului de avion, dacă din motive foarte serioase, fiul/fiica 

mea, după ce a primit acordul meu de participare la proiect, nu va realiza deplasarea în Portugalia. 

Art.11. Mă angajez să acopăr daunele materiale provocate din vina copilului meu pe perioada 

desfăşurării activităţii în cauză; 

Art.12. Îmi asum responsabilitatea recuperării materiei copilului meu, ca urmare a faptului că pe 

parcursul derulării mobilităţii transnaționale, elevii implicaţi în proiect nu vor participa la orele de 

curs; 

Art.13. Sunt de acord ca, în cazul unei urgente de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, cadrul 

didactic însoţitor să mă înştiinţeze imediat, să ia legătura cu o unitate medicală specializată, să 

acţioneze în numele meu şi să obţină tratamentul medical al copilului. Mă oblig să plătesc suma 

aferentă, în cazul administrării unui tratament medical contra cost. 

Art 14. Sunt de acord ca profesorul coordinator sau profesorii însoțitori să anunţe organele de 

intervenţie de urgenţă, dacă realitatea o impune. 

Art 15. Sunt de acord ca fiul/fiica mea sa apară în eventualele elemente de vizibilitate ale 

proiectului şi colegiului, rezultate în urma derulării activităţii, 

Art 16. Numărul de telefon la care mă angajez să răspund pe perioada desfăşurării activităților 

proiectului   și  a   mobilității   transnaționale   în…………………………… este 

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

 

 

 
Data Nume și prenume părinte 

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

 
Semnătură părinte 

 
…………………………………….. 



 

Anexa 10 
 

 

DECLARAȚIA ELEVULUI 

 

 

 

 
Am citit acest formular și înțeleg că trebuie să respect toate regulile mobilității 

transnaționale din………………………….stabilite de echipa de implementare a proiectului 

ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1-Educația Școlară (SCH), Contract numărul-2021-1-RO01-KA120- 

SCH-000044007 să mă comport politicos și responsabil, să nu consum tutun, băuturi alcoolice și 

droguri și să nu întreprind acțiuni care pot să pună în pericol sănătatea, securitatea și siguranța mea 

sau a celorlalți participanți. 

 

 
Numele și prenumele elevului minor Data 

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

 
 

Semnătura elevului 

 
 

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



 

 

 
 

Anexa 11  

 
RECOMANDAREA DIRIGINTELUI 

 

Numele şi prenumele elevei/elevului: Clasa: 

 

 

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 

(insufic 

ient) 

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 ceilalţicolegi de clasă      

Implicare activă în proiectele şcolii      

Potenţial pentru dezvoltare profesională      

 

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

 
 

Data: Nume și prenume profesor diriginte: 


