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Anexa 2 

FIȘA DE ÎNSCRIERE ELEV 

Domnule Director, 

Subsemnatul/a                                                                            născut/ă la data  de                                           în 

localitatea                                   , având domiciliul în                                                                     

______________________________________________________________________________, 

posesor  al  B.I./C.I. seria        nr.              eliberat de                                    la data                       ,  

CNP                                          ,  tel                                        e-mail                                                , 

elev/ă în clasa               , specializarea matematică - informatică, vă rog să-mi aprobați înscrierea 

la procesul de selecție pentru participarea la activitățile din cadrul Programului ERASMUS+, 

Acțiunea Cheie 1 - Formare profesională (VET), Contract numărul 2021-1-RO01-KA121-VET-

000010070, finanţat de Uniunea Europeană. 

Declar că dețin toate informaţiile legate de acest proiect și cunosc atât drepturile, cât și obligaţiile 

pe care le voi avea în calitate de participant la acest proiect. Declar că până la terminarea liceului 

voi avea statutul de elev la specializarea matematică-informatică. 

Declar (dacă este cazul)  apartenența la următoarele categorii:  

                      Mediu rural 

  Beneficiar al programului Bani de Liceu / Bursă socială. 

Prezentei cereri de înscriere anexez următoarele documente: 

• Opis  

• Copie după actul de identitate; 

• Acord parental  

• Declarație de prelucrare date personale  

• Scrisoare de intenție  

• CV Europass  

• Pașaport lingvistic Europass; 

• Recomandarea dirigintelui. 

 

 

Nume și prenume elev Semnătura 

  

Nume și prenume părinte/tutore Semnătura 

  

 

Data completării cererii    

 

Domnului Director al Colegiului Național „Grigore Ghica” Dorohoi. 
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Anexa 3 

 

ACORD PARENTAL DE PARTICIPARE  LA PROIECT 

 

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

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

……………….  bl .....….…  ap.….……. telefon.……............................……. email…

 ................................................................................................................. identificat cu … seria 

…… numărul ……………. valabil până la data… ................................. , PĂRINTELE elevului/ 

ei………………………………………………………………………., îmi exprim acordul scris  

pentru participarea copilului meu în grupul ţintă în implementarea Programului ERASMUS+, 

Acțiunea Cheie 1 - Formare profesională (VET), Contract numărul 2021-1-RO01-KA121-VET-

000010070, finanţat de Uniunea Europeană. 

Mă angajez să respect cerinţele şi calendarul programului, să particip la toate activităţile care îmi 

revin ca părinte. 

Declar că am fost informat/ă cu privire la faptul că, dacă a fost realizată plata cheltuielilor de 

călătorie, iar elevul renunță la mobilitate (din motive subiective), conform regulamentului 

financiar Erasmus +, acesta va rambursa integral contravaloarea cheltuielilor efectuate. 

Declar că sunt de acord ca datele personale ale copilului meu, materialele rezultate în urma 

activităţilor (tabele, fotografii, filmări video, etc) să fie utilizate în scopul proiectului sus-

menţionat pe internet, site-ul şcolii, site-ul proiectului, Facebook, cât şi prin publicarea lor în 

presa locală. 

 

 

Data,            Semnătura, 
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   Anexa 4 

 

Declaraţie de consimţământ 

privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal  

Subsemnatul(a) .................................................................................. , CNP ...................................... , 

născut(ă) la data ........................................ în localitatea ............................................ ,         domiciliat(ă) în  

 .............................................................................................. , posesor al C.I. seria ......... nr .................. , 

eliberată de ......................................... , la data de ................................... , declar că:  

- Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind  

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 

datelor) adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene.  

- Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor mele şi  

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.  

- Am fost informat(ă) că datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate şi stocate în cadrul Colegiului 

Național Grigore Ghica în cadrul proiectului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 - Formare profesională (VET), 

Contract numărul 2021-1-RO01-KA121-VET-000010070. 

- Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în vederea obligaţiilor 

legale ce îi revin operatorului din cadrul proiectului  ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 - Formare profesională 

(VET), Contract numărul 2021-1-RO01-KA121-VET-000010070 precum şi în scopul intereselor şi 

drepturilor ce îmi revin.  

- Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal pot fi comunicate altor instituţii abilitate   

- Am fost informat(ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am obligaţia de a 

aduce la cunoştinţa operatorului orice modificare survenită asupra datelor mele personale.    

- Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimţămâtul în orice moment printr-o cerere scrisă, 

întemeiată, datată şi semnată. 

 

În consecinţă, îmi dau consimţământul pentru prelucrarea, transmiterea şi stocarea datelor cu caracter 

personal în cadrul Colegiului Național Grigore Ghica în cadrul proiectului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 

- Formare profesională (VET), Contract numărul 2021-1-RO01-KA121-VET-000010070. 

 

 

Semnătură candidat: 

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

 

Nume și prenume reprezentant legal (unde este cazul)                       Semnătură  

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

 

Data........................ 

 

 

 



4 

COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI 

Str. Grigore Ghica, nr. 41 

telefon: 0231 613 464;   fax: 0231 611 958 

e-mail: grigore_ghicavv@yahoo.com  

 

  

 

Anexa 6 

 

FIȘA DE ÎNSCRIERE PROFESOR 

 

Domnule Director, 

Subsemnatul/a                                                                            născut/ă la data  de                                           în 

localitatea                                   , având domiciliul în                                                                     

_____________________________________________________________________________ , 

posesor  al  B.I./C.I. seria        nr.              eliberat de                                    la data                       ,  

CNP                                          ,  tel                                        e-mail                                                , 

profesor de informatică la Colegiul Național  

Grigore Ghica Dorohoi, vă rog să-mi aprobați înscrierea la procesul de selecție pentru participarea 

la activitățile din cadrul Programului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 - Formare profesională 

(VET), Contract numărul 2021-1-RO01-KA121-VET-000010070, finanţat de Uniunea Europeană. 

Declar că dețin toate informaţiile legate de acest proiect și cunosc atât drepturile, cât și 

obligaţiile pe care le voi avea în calitate de participant la acest proiect . 

Prezentei cereri de înscriere anexez următoarele documente: 

• Opis  

• Copie după actul de identitate al candidatului; 

• Declarație de prelucrare date personale. 

• Scrisoare de intenție  

• CV Europass semnat pe fiecare pagină și însoțit de copii ale documentelor 

justificative conform criteriilor de evaluare 

• Pașaport lingvistic Europass; 

 

 

Nume și prenume  Semnătura 

  

 

Data completării cererii    

 

 

Domnului Director al Colegiului Național „Grigore Ghica” Dorohoi. 
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