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reproducerea parţială sau integrală în orice publicaţie şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, 
microfilmare etc) este interzisă fără acordul scris al Directorului Liceului Tehnologic nr. 1 Balş.

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR Şl A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR

Nr.
crt.

Ediţia/Revizia 
în cadrul ediţiei Componenta revizuită Modalitatea reviziei

Data la care se aplică 
prevederile ediţiei sau reviziei 
ediţiei

1 2 3 4

2.1 Ediţia I, Rev.O Elaborarea iniţiala Procedura completă

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ 
CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII

Nr.
crt

Scopul
difuzării

Ex.
nr.

Compartiment/
comisie Funcţia Nume şi prenume

1 Aplicare 2 Comisia de selecţie -

2 Informare 2 Elevi, cadre 
didactice

- -

3 Evidenţă 1 CSCIM Secretar CSCIM Ion Lutic

4 Arhivare 1 Secretariat Secretar şef Vegliach Ştefania

4. SCOPUL

Prezenta procedură:
• este elaborată în vederea stabilirii modalităţii de selecţie a elevilor din grupul ţintă şi a 

profesorilor însoţitori care îşi exprimă intenţia de a participa la mobilitatea din cadrul 
proiectului cu titlul „Ne instruim azi pentru mâine în economie şi gastronomie”, Nr. 
de referinţă: 2022-1-R001-KA122-VET-000079412, grant oferit de Uniunea 
Europeană, prin Programul Erasmus+ , Acţiunea cheie 1: Mobilitatea persoanelor 
în scopul învăţării - Formare profesională! VET). Acest proiect, înregistrat de către 
Agenţia Naţională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale (ANPCDEFP), este un proiect de parteneriat strategic Erasmus+, 
finanţat din fonduri europene în domeniul şcolar.

• Se adresează elevilor care doresc să participe la proiect, părinţilor acestora/tutorilor 
legali, cadrelor didactice care fac parte din echipa de proiect.

• Asigură modele de documente, formulare, fişe de evaluare, declaraţii, procese verbale, 
etc., necesare derulării selecţiei grupului ţintă, în mod transparent şi obiectiv.

• Stabileşte sarcini şi circuitul documentelor necesare selecţiei.

5. DOMENIUL DE APLICARE
Această procedură este aplicabilă în cadrul proiectului european cu finanţare prin Programul 

Erasmus+, proiect care impune selecţia elevilor şi a profesorilor care îi însoţesc, în scopul 
participării la mobilitate transnaţională în Acţiunea cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul 
învăţării- Formare profesională(VET).
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Procedura de selecţie este coordonată de Comisia de selecţie, constituită prin decizie internă 
de către directorul Liceului Tehnologic Nr. 1 Balş, jud. Olt, profesor Lutic Claudia-Mariana.

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

6.1. Legea Nr. 1/ 2011- Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare, Art. 32, alin. 4, Art. 33, alin. 3, Art. 95, Art. 105;

6.2. Legea Nr. 53/2003- Codul Muncii, Art. 149-152;

6.3. Apelul Naţional 2022, la propuneri de proiecte;

6.4. APEL European 2022 pentru propuneri de proiecte în Programul ERASMUS+;

6.5. Ghidul candidatului pentru proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare şi
educaţiei adulţilor, Erasmus+2022, elaborat de Comisia Europeană;

6.6. Regulamentul Parlamentului si Consiliului European nr. 1288/2013

6.7. Formularul de aplicaţie al proiectului KA122-VET-E1FE4C67;

6.8. Site: www.erasmusplus.ro. 

http://www.anpcdefp.ro/

7. DESCRIEREA PROIECTULUI

7.1. Obiective
01: Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor profesionale pentru 21 de elevi, prin 

parcurgerea unui stagiu de practică, de două săptămâni, la companii de profil din Grecia.
02: Creşterea cu 5% faţă de anul şcolar trecut, a absolvenţilor de liceu inseraţi pe piaţa 

muncii, în urma experienţei dobândite la agenţii economici europeni, atestată de certificatul 
Europass.

7.2. Activitate mobilitate Erasmus+ VET care vizează grupul ţintă, plasament de formare 
profesională:
- în perioada: 07.05.2023 - 20.05.2023;

- grup ţintă: 21 elevi din clasele de liceu( cls a IX-a, a X-a, a Xl-a, cls. a XIl-a), nivel 4:

14 elevi de la calificarea Tehnician în activităţi economice;

7 elevi de la calificarea Tehnician în gastronomie;

- durata: 60 ore (6 ore/zi x 10 zile lucrătoare) de instruire practică aferente
CDL-ului, sub îndrumarea unui tutore de practică cu activităţi de învăţare în 
unităţile de practică acreditate, unităţi care colaborează cu Asociaţia IPODOMI 
din Thessaloniki, Grecia; + activităţi culturale/excursii în timpul liber şi în 
weekend;
profesori însoţitori: 3
unitatea de primire/locaţia: Asociaţia IPODOMI EDUCAŢIONAL
ORGANIZATION , Salonic/Thessaloniki, Grecia

http://www.erasmusplus.ro
http://www.anpcdefp.ro/
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7.3. MODALITATEA DE SELECŢIE A ELEVILOR PARTICIPANŢI

7.3.1. Elevii care vor face parte din grupul ţintă al proiectului şi-au manifestat în prealabil dorinţa 
de a lua parte la proiect.

7.3.2. Grupul ţintă va fi selectat din rândul elevilor de liceu ( clasele a IX-a, a X-a, a Xl-a, a Xll-a, 
profil servicii), din cadrul Liceului Tehnologic Nr. 1 Balş, conform criteriilor descrise în 
formularul de candidatură şi în prezenta procedură.

7.3.3. Selectarea elevilor, care vor participa la mobilitatea VET, se va face pe baza criteriilor 
stabilite de echipa de proiect şi anunţate în prealabil elevilor prin evaluarea dosarelor 
depuse.

7.4. Criterii de eligibilitate a candidatului/elevului

s  Candidatul trebuie să fie elev al Liceului Tehnologic Nr. 1 Balş, jud. Olt; 
s  Candidatul trebuie să fie elev al claselor de liceu, de la profil servicii, calificările ,.Tehnician 

în activităţi economice” sau ,.Tehnician în gastronomie”; 
s  Candidatul nu beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE în anul şcolar 

2022-2023;
s  Candidatul trebuie să aibă acordul scris al părintelui/tutorelui cu privire la deplasările în 

străinătate;
s  Candidatul trebuie să aibă dosarul complet şi corect întocmit.

7.5. Criterii de selecţie pentru elevii stagiari la mobilitatea VET:

s  Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor( criteriu care se va puncta cu Admis/ 
Respins);

s  Media generală: peste 6,50 în anul şcolar anterior ( 2021- 2022);
s  Media 10 (zece) la purtare şi maxim 20 absenţe nemotivate/an, în anul şcolar 2021- 

2022 ;
s  Media minim 7 la disciplinele de specialitate, pentru elevii din clasele X-XII, în anul 

şcolar 2021-2022;
s  Disponibilitatea şi angajamentul de participare la toate activităţile proiectului 

(informare, pregătire, consiliere, diseminare); 
s  Motivaţia candidatului exprimată prin Scrisoarea de intenţie;
s  Participantul la selecţie trebuie să aibă competenţe de comunicare în limba engleză 

(interviu), la nivel european, minim A1; 
s  Participări la activităţi extraşcolare şi/sau de voluntariat, certificate prin diplome, adeverinţe, 

recomandări.

7.6. Conţinutul dosarului de candidatură a elevilor:

a) Cerere de înscriere ( ANEXA 3);
b) Copie xerox după cartea de identitate;
c) Copie certificat de naştere;
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d) Scrisoare de intenţie, redactată în limba română, semnată de candidat, care prezintă 
motivaţia candidatului de a participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl 
recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al proiectului (ANEXA 5 );

e) Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (ANEXA 6);
f) Acord părinte/tutore pentru participarea fiului/fiicei la activitătile proiectului (ANEXA 7);
g) Adeverinţă de elev din care să reiasă situaţia la învăţătură şi disciplină din anul 

şcolar 2021- 2022 ( media anuală generală, media generală la purtare şi numărul de 
absenţe nemotivate);

h) Recomandare de la profesorul de specialitate/ instruire practică, din care să reiasă 
calităţile ce-l recomandă pentru participarea la proiect;

i) Adeverinţă medicală de la medicul de familie, semnată şi ştampilată de acesta, care să 
ateste că elevul NU suferă de boli cronice şi că este APT din punct de vedere 
medical pentru deplasările din cadrul proiectului;

j) Portofoliu personal (diplome, adeverinţe, certificate, care să demonstreze participarea 
candidatului la diferite activităţi şcolare şi extraşcolare,- dacă există);

k) Declaraţie de consimţământ privind folosirea datelor personale (ANEXA 14);

Notă:
1. Dosarele se înregistrează la secretariatul Liceului Tehnologic Nr. 1, Balş, conform 

graficului din Anexai.
2. Liceul Tehnologic Nr. 1 Balş, va organiza concursul de selecţie a grupului ţintă ( 21 

elevi) şi a celor 3 profesori însoţitori, în perioada 27 februarie-10 martie 2023;
3. Stabilirea anexelor din dosarul de concurs, locul, ora şi afişarea informaţiilor despre 

concurs;
4. Stabilirea notei finale de la interviu: prin evaluarea dosarelor concurenţilor şi 

prezentarea candidaturii/scrisorii de intenţie în limba română şi engleză;
5. Se întocmeşte un proces verbal cu rezultatele participării la concurs/interviu, rezultatele 

se fac publice a doua zi la avizier.
6. Contestaţiile se înregistrează începând cu a doua zi de la afişare, se soluţionează şi 

se afişează în următoarea zi;
7. Lista finală a participanţilor la concursul de selecţie se face publică la avizierul şcolii, cu 

punctajul acordat fiecărui candidat şi cu statutul acestuia: Admis/Rezervă/Respins.
8. Pe lângă alegerea grupului ţintă de 21 elevi, se vor alege din lista admişilor, 4 rezerve 

(2 elevi de la calificarea Tehnician în gastronomie şi 2 elevi de la calificarea Tehnician 
în activităţi economice), în ordinea descrescătoare a mediei de concurs şi 1 rezervă 
profesor însoţitor.

7.7. Concursul de selecţie elevi şi puntajul în rezultatul final 
Fişa de evaluare-interviu elevi cuprinde:

a) Evaluarea scrisorii de intenţie/motivaţie (60 puncte)
b) Evaluarea portofoliului personal (20 puncte);
c) Competenţe de comunicare în Ib. engleză (20 puncte);

TOTAL: 100 puncte
Notă:
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1. Departajarea elevilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. în 
cazul în care doi candidaţi au punctaje egale, se va administra un test de competenţe 
profesionale.

2. Vor fi selectaţi elevi, pe lista de rezerve, pentru eventuala completare a grupului, în 
cazul retragerii argumentate a vreunui elev selecţionat şi pentru completarea grupului 
de 21 elevi, care vor lucra la activităţile anterioare mobilităţilor.

3. Profilul elevului participant la proiect va fi următorul: serios, credibil, implicat, cu spirit 
de echipă, disponibil de a achiziţiona cunoştinţe noi, de a se deplasa în altă ţară, de a 
lucra în timpul liber.

4. Elevii participanţi la proiect se pot retrage motivat din acesta, prin intermediul unei 
cereri motivate, adresate coordonatorului de proiect.

5. Calitatea de elev participant la proiect poate fi retrasă de către membrii echipei de 
proiect, în cazul în care elevul încalcă prevederile prezentei proceduri sau are abateri 
disciplinare grave.

6. Elevii participanţi au obligaţia să respecte programul de lucru care va fi stabilit de 
echipa de proiect pentru realizarea activităţilor locale şi a celor aferente mobilităţilor.

7. Elevii participanţi la mobilitate au obligaţia să se implice activ în procesul de 
diseminare şi valorizare a experienţei dobândite în cadrul proiectului.

7.8. Comisia de selecţie

7.8.1. Comisia de selecţie a elevilor va fi aprobată în Consiliul de administraţie al Liceului 
Tehnologic Nr. 1 Balş, prin decizie internă.
Unul dintre membrii evaluatori, îndeplineşte şi funcţia de secretar al Comisiei de 
selecţie-elevi.

7.8.2. Atribuţiile Comisiei de selecţie elevi sunt următoarele:
a) informarea elevilor interesaţi de proiect;
b) preluarea dosarelor de la secretariatul şcolii;
c) evaluarea dosarelor candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie stabilite;
d) stabilirea candidaţilor admişi în ordinea punctajelor;
e) anunţarea rezultatelor procesului de selecţie;
f) întocmirea rapoartelor şi a proceselor verbale;
g) eventualele contestaţii se rezolvă, în termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor 

iniţiale, de către comisia de contestaţii, aprobată în Consiliul de administraţie al Liceului 
Tehnologic Nr. 1 Balş, prin decizie internă.

7.8.3. în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea selecţiei, comisia de selecţie va 
întocmi un Raport privind selecţia participanţilor.

7.8.4. Raportul trebuie să cuprindă:
- data şi locul sesiunii de evaluare/selecţie a grupului ţintă;
- componenţa Comisiei de evaluare/selecţie;
- scurtă descriere a desfăşurării procesului de selecţie;
- lista cu rezultatele finale ale evaluării.

7.9. MODALITATEA DE SELECŢIE A PROFESORILOR PARTICIPANŢI LA 
MOBILITATE (profesori însoţitori)
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Comisia de selecţie a cadrelor didactice care însoţesc elevii din grupul ţintă în mobilitatea 
din cadrul Proiectului cu titlul: „Ne instruim azi pentru mâine în economie şi gastronomie”, nr. 
de referinţă 2022-1-R001-KA122-VET-000079412, va fi aprobată în Consiliul de administraţie 
al Liceului Tehnologic Nr. 1 Balş, prin decizie internă a directorului.

7.9.1. Dosarele de candidatură ale profesorilor însoţitori vor fi depuse la secretariatul 
Liceului Tehnologic Nr. 1 Balş, cu număr de înregistrare şi vor fi evaluate 
respectând următoarele criterii:

7.9.2. Criterii de eligibilitate profesor însoţitor:
profesor titular, gradul didactic I, încadrat la Liceul Tehnologic Nr. 1 Balş;

- nu este implicat în instruirea practică comasată cu elevii din şcoală, în perioada 
mobilităţii;

- a obtinut calificativul Foarte Bine în ultimii doi ani şcolari; 
experienţă acumulată în urma participării şi la alte proiecte;

- dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.

7.9.3. Criterii de selecţie a profesorilor însoţitori:
Implicarea activă în viaţa şcolii şi în alte proiecte, participarea la simpozioane, 
concursuri;

- Disponibilitatea de a pleca în străinătate şi de a lucra peste program, în scopul 
participării la activităţile proiectului;
Competenţe lingvistice, minim A1 (comunicare minimă în limba engleză); 
Competenţe organizatorice;

- Competenţe în comunicare, gestionarea situaţiilor conflictuale, negociere, 
munca în echipă;

- Competenţe digitale.

7.9.4. Conţinutul dosarului de candidatură profesori însoţitori:
a) Cerere de înscriere (Anexa 4);
b) Copie xerox după cartea de identitate;
c) Copie după decizia de titularizare;
d) Copie certificat gradul I;
e) Copie diploma de studii /studii de specialitate relevante pentru proiect;
f) Curriculum Vitae Europass;
g) Fişa de evaluare/autoevaluare (Anexa 13), însoţită de documente justificative;
h) Declaraţie profesor însoţitor (Anexa 12.b);
i) Declaraţie de consimţământ privind folosirea imaginii şi a datelor 

personale(Anexa 14).

7.10. Dispoziţii finale
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7.10.1. Elevii declaraţi admişi vor constitui grupul ţintă al Programului Erasmus+ VET, cu 
titlul proiectului: „Ne instruim azi pentru mâine în economie şi gastronomie”, Nr. de 
referinţă: 2022-1-R001-KA122-VET-000079412.

7.10.2. Orice modificare a componenţei grupului ţintă va fi anunţată echipei de 
management a proiectului.

7.10.3. Dosarele de candidatură ale participanţilor, precum şi documentele elaborate de 
comisia de evaluare pe parcursul procesului de selecţie, fac parte din documentaţia 
proiectului.

7.10.4. Formularele de înscriere şi dosarele candidaţilor, însoţite de toate documentele de 
evaluare, elaborate de comisia de selecţie, semnate de toţi membrii, Raportul 
comisiei însoţit de listele finale, fac parte din documentaţia proiectului şi vor fi 
gestionate conform deciziei echipei de management de proiect şi arhivate conform 
prevederilor legale.

7.10.5. Participanţii la mobilitate, elevi şi profesori, vor desfăşura următoarele 
activităţi:

a) înainte de mobilitate:
> Elevii vor primi informaţii despre ţara gazdă, Grecia, cu privire la economia, cultura, 

modul de viaţă, istoria şi geografia acestei ţări, informaţii despre organizaţia de primire 
Asociaţia IPODOMI din Salonic, locul de stagiu de pregătire practică, aspecte de 
comunicare.

> Se vor prezenta documentele pe care elevii din grupul ţintă le vor completa în 
mobilitate: Caietul de practică, Fişa de evaluare iniţială, Fişa de evaluare finală
şi profesorii de specialitate/instruire practică le vor explica modul de completare.

>  Se vor prezenta elemente de cultură organizaţională, recomandări referitoare la 
modalităţile şi durata de desfăşurare a activităţilor practice.

b) în timpul mobilităţii.
> Elevii vor realiza activităţi practice demonstrative sub îndrumarea unui tutore de 

practică, vor completa zilnic fişele de lucru din Caietul de practică, vor participa 
activ la: dezbateri, seminarii, excursii, în funcţie de agenda stabilită de fiecare 
partener.

c) După încheierea mobilităţii:
>  în termen de două săptămâni de la întoarcerea din mobilitate, participanţii vor 

realiza materiale de diseminare a proiectului.
> Toţi membrii echipei de proiect (în mod deosebit participanţii la mobilitate), se vor 

implica activ în realizarea activităţilor şi produselor de proiect, în diseminarea 
informaţiilor despre proiect.

> Toţi elevii/profesorii însoţitori, implicaţi în activităţile proiectului, vor primi diplomă de 
participare în acest proiect Erasmus +VET.

7.10.6. Cheltuielile aferente vizitării unor obiective turistice şi asigurarea medicală, pot fi 
acoperite din bugetul proiectului.

7.10.7. Prefinanţarea proiectului este în procent de 80% din suma maximă a grantului. Plata 
soldului este destinată rambursării sau acoperirii părţii rămase din costurile eligibile
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suportate de Beneficiar pentru implementarea proiectului. Plata este condiţionată de 
aprobarea Raportului final şi a documentelor anexate acestuia. Aprobarea acestora 
nu implică recunoaşterea conformităţii sau a caracterului autentic, complet şi corect 
al declaraţiilor şi informaţiilor pe care le conţin.

jMPORTANT:
în cazul în care s-a realizat plata cheltuielilor din proiect ( biletele de călătorie, 

asigurărea medicală etc.), iar elevul/profesorul însoţitor selectat, renunţă la mobilitate, 
indiferent de motiv, acesta va rambursa integral contravaloarea cheltuielilor efectuate, 
conform regulamentului financiar Erasmus+ VET.

8. ANEXE

ANEXA 1.Calendar concurs selecţie elevi şi profesori însoţitori

ANEXA 2. Fişa de evaluare elevi

ANEXA 3. Cerere de înscriere selecţie elev

ANEXA 4. Cerere de înscriere selecţie profesor însoţitor

ANEXA 5. Model de scrisoare de intenţie/motivaţie elev

ANEXA 6. Angajament de disponibilitate elev faţă de activităţile proiectului

ANEXA 7. Acord părinte/tutore pentru participarea fiului/fiicei la proiect

ANEXA 8. Formular de înregistrare a grupului ţintă

ANEXA 9. Proces verbal de selecţie a grupului ţintă

ANEXA 10. Proces verbal de verificare dosare selecţie elevi

ANEXA 11. Acord voluntariat- rezervă elevi

ANEXA 12.a Declaraţie părinte/tutore

ANEXA 12.b Declaraţie profesor însoţitor

ANEXA 13. Fişa de evaluare/autoevaluare a profesorului însoţitor

ANEXA 14. Declaraţie de consimţământ privind folosirea imaginii şi a datelor personale 
(elev şi profesor însoţitor)
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Calendarul concursului de selecţie a elevilor şi a profesorilor însoţitori

pentru mobilitatea din cadrul Proiectului cu titlul 
„Ne instruim azi pentru mâine în economie şi gastronomie”

Nr. de referinţă: 2022-1-R001-KA122-VET-000079412 din Programul Erasmus+ VET 
Perioada de desfaşurare a proiectului: 01.09.2022 -31.08.2023

Grup ţintă 21 elevi:
14 elevi din domeniul Economic- calificareaTehnician în activităţi economice 
7 elevi din domeniul Turism şi alimentaţie -calificareaTehnician în gastronomie

Perioada mobilităţii: 07.05.2023 -  20.05.2023 
Locaţia: oraşul Salonic/Thessaloniki, Grecia

Etapă Termen
Popularizarea proiectului 01.09.2022-07.02.2023

Aprobarea procedurii de selecţie în CA 08.02.2023
Publicarea informaţiilor referitoare la procesul de 
selecţie

08.02.2023 - 26.02.2023

Depunerea dosarelor de candidatură la 
secretariatul scolii

27.02.2023 - 02.03.2023

Analiza dosarelor candidaţilor 03.03.2023 - 06 .03.2023
Afişarea rezultatelor procesului de analiză a 
dosarelor (Admis/respins)

06 .03.2023

Interviul (prezentare scrisoare de intenţie, 
portofoliu personal, comunicare în limba engleză)

07.03.2023, de la ora 13.30

Anunţarea rezultatelorprocesului de selecţie 08.03.2023
înregistrarea contestaţiilor la secretariatul şcolii 09.03.2023
Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor 
finale

10.03.2023
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ANEXA 2

FIŞA DE EVALUARE -INTERVIU ELEVI

Nume şi prenume elev:
Clasa....................
Calificarea....................

Nr.
crt

Criterii de selecţie Indicatori de evaluare Punctaj
comisie

Observaţii

1 Evaluarea scrisorii de
motivaţie/intenţie
(60 puncte)

Motivaţia participării la 
activitătile proiectului (rezultată 
din scrisoarea de intenţie -  
originalitate, acurateţe, calitatea 
argumentării ideilor). 
Argumentarea motivaţiei de a 

participa la proiect - 30 p 
Descrierea implicării în proiect - 
3 Op

2 Evaluare portofoliu elev 
(20 puncte)

Relevanţa abilităţilor/calităţilor/ 
experienţei personale/ 
profesionale ce reies din 
portofoliul personal pentru 
activităţile specifice calificării 
- lOp
Evaluarea portofoliului personal- 
(concursuri,olimpiade, 
voluntariat) -10 p

3 Evaluare competenţe 
lingvistice de comunicare 
în limba engleză 
(20 puncte)

Proba de evaluare orală/interviu la 
limba engleză- cunoştinţe minime 
Al -20 p

TOTAL 100 puncte

FIŞĂ aprobată de COMISIA DE SELECŢIE GRUP ŢINTĂ/ ELEVI
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ANEXA 3

CERERE DE ÎNSCRIERE ELEV

Doamna Director,

Subsemnatul/a, ____________
data , în localitatea judeţul

născut/ă la 
, având

domiciliul în orasul/comuna
,,5

?

jud.

str. , nr . , bl. , sc. , ap.
posesor al C.I., seria , nr. , eliberat de , la
data , valabil până la
telefon , e-mail , elev/ă în
clasa a , la Liceul Tehnologic Nr. 1 Balş.

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la procesul de selecţie a grupului ţintă pentru 
mobilitatea din cadrul Proiectului cu titlul: „Ne instruim azi pentru mâine în economie şi 
gastronomie”, Nr. de referinţă: 2022-1-R001-KA122-VET-000079412, din Programul 
ERASMUS+ VET.

Precizez că am luat cunoştinţă de prevederile procedurii de selecţie şi sunt de accord cu 
acestea.

Semnătură elev/ă, Semnătura Părinte/tutore, Data completării cererii:

Doamnei Director al Liceului Tehnologic Nr. 1 Balş
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ANEXA 4

CERERE DE ÎNSCRIERE PROFESOR ÎNSOŢITOR

Doamna Director,

Subsemnatul/a, ________________________________________________  , născut/ă la
data_________________, în localitatea ____________________ , jud.____________, având
domiciliul în oraşul/comuna___________________________, jud______________ ,

str.__________________________________ , nr .___ , bl.___ , sc .___ , ap .____
judeţ/sector___________ , posesor al C .I., seria____ , nr.___________, eliberat de

__________________, la data_________________ , valabil până la data________________ , telefon
__________________ , e-mail_______________________________ , profesor titular, gradul I, la
Liceul Tehnologic Nr. 1 Balş,

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la procesul de selecţie ca profesor însoţitor al elevilor
participanţi la mobilitatea din perioada 07.05.2023- 20.05.2023 din oraşul Salonic, Grecia, în
cadrul Proiectului cu titlul „Ne instruim azi pentru mâine în economie şi gastronomie”, Nr. de 
referinţă: 2022-1-R001-KA122-VET- 000079412 din cadrul Programului ERASMUS+ VET.

Precizez că am luat cunoştinţă de prevederile procedurii de selecţie şi sunt de acord cu 
acestea.

Semnătură, Data:

Doamnei Director al Liceului Tehnologic Nr. 1 Balş
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ANEXA 5

SCRISOARE DE INTENŢIE

Stimată doamnă/domn profesor,

Adresez această scrisoare motivaţională ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la 
selectarea grupului ţintă din Proiectul cu titlul „Ne instruim azi pentru mâine în economie şi 
gastronomie ”, Nr. de referinţă: 2022-1-R001-KA122-VET-000079412, din Programul 
ERASMUS + mobilitate VET.

Având în vedere abilităţile mele, doresc să fac parte din grupul ţintă. Consider că 
participarea în acest proiect îmi va permite pe viitor să

Sunt o
persoană.............................................................................................................................................................

Argumentez motivaţia de a participa la proiect

Dacă veţi considera motivaţia şi calităţile mele corespunzătoare pentru participarea în 
cadrul grupului ţintă din proiectul dumneavoastră, vă rog să mă contactaţi pentru detalii la 
adresa de e-mail:............................................................ . sau la telefon...........................................

Vă mulţumesc,

Nume şi prenume e lev :....................................................................

Clasa.......................

Calificarea................................................................

Semnătura:...............................
Data:
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ANEXA 6

ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE FAŢĂ DE ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

Subsemnatul/a(elev)________________________________________________________
CNP____________________ , domiciliat/ă în oraşul/comuna______________ ,jud.___
str._____________ nr.___ , bl.___ , ap.____ , telefon___________
email_________________________ , elev în clasa a_______ , la Liceul Tehnologic Nr. 1 Balş,

Declar că am luat la cunoştinţă detaliile referitoare la desfăşurarea Proiectului cu 
titlul: „Ne instruim azi pentru mâine în economie şi gastronomie”, Nr de referinţă: 2022-1- 
R001-KA122-VET-000079412, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+ 
VET, şi mă angajez să respect toate cerinţele, să-mi creez disponibilitate de timp şi implicare 
în activităţile de proiect desfăşurate individual sau alături de profesorii din stafful de proiect.

Voi participa la toate întâlnirile de proiect care se vor organiza în şcoală sau în cadrul 
altor instituţii partenere şi voi sprijini diseminarea produselor de proiect, atât în şcoală cât şi 
în comunitate.

Data: Semnătura,
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ANEXA 7

ACORD PĂRINTE DE PARTICIPARE A FIULUI/FIICEI LA PROIECT

Subsemnatul/a(părinte).............................................................................................................

CNP................................................. , domiciliat/ă în

oraşul/comuna............................................  , str.................................................... . nr.......... , bl
ap...... , telefon................................ , e-mail................................................... . identificat cu CI, seria
....... num ărul........................ , valabil până la data....................................

în calitate de părinte al elevului/ei ............................................................................................................ .
din clasa a .........., la Liceul Tehnologic Nr. 1 Balş.

îmi exprim acordul scris pentru participarea copilului meu în grupul ţintă pentru 
implementarea Proiectului „Ne instruim azi pentru mâine în economie şi gastronomie”, Nr de 
referinţă: 2022-1-R001-KA122-VET-000079412, finanţat de Uniunea Europeană prin
Programul Erasmus+VET.

Mă angajez să respect cerinţele şi calendarul programului, să particip la toate activităţile care 
îmi revin ca părinte.

Declar pe propria răspundere că:
□ am fost informat(ă) □ nu am fost informat(ă)

privind condiţiile pentru mobilitate şi modul de derulare al proiectului.
Declar că sunt de acord ca imaginea şi datele personale ale copilului meu, materialele 

rezultate în urma activităţilor (fotografii, filmări video, etc.), să fie utilizate în scopul proiectului 
sus-menţionat pe internet, site-ul şcolii, site-ul proiectului, facebook, cât şi publicarea lor în presa 
locală.

Garantez că datele furnizate sunt actuale şi corecte şi mă angajez ca în eventualitatea 
modificărilor survenite în datele personale (reinnoire/expirare CI, schimbarea numelui, a 
domiciliului), să anunţ echipa de proiect şi să aduc o copie a actelor doveditoare.

Data, Semnătura,



Erasmus+
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BALŞ

ANEXA 8

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ

Formular individual de înregistrare 

I. Informaţii personale:

1.1. Nume şi prenume participant(elev)_______________________________________________

CNP_____________________________ ,adresa(localitate judeţ,strada,nr,bl,ap)___________________

Telefon:________________________ E-mail:__________________________________

1.2. Gen: □ Masculin □ Feminin

1.3. Naţionalitate: □ română/ alta (specificaţi)______  etnie (specificaţi)_____________

1.4. Vârstă ( ani împliniţi):______ , data şi locul naşterii______________________________

1.5. Locul de reşedinţă: □ rural □ urban

II. Nivelul de instruire (clasa):______ , diriginte:____________________________________

III. Declaraţie

Subsemnatul/a _________________________________________________ , elev în clasa
a______ , la Liceul Tehnologic Nr. 1 Balş, jud. Olt, cunoscând că falsul în declaraţii este
pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul Penal, declar pe 
propria răspundere că datele completate în prezentul dosar corespund cu realitatea.

Nume şi prenume: Semnătura:


