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LICEUL TEHNOLOGIC „AL. VLAHUŢĂ”     

ŞENDRICENI, COD. 717 380, JUD. BOTOŞANI 
TELEFON +40 23 162.04.29 
adresa WEB: http://www.gsvlahuta.ro 

e-mail: vlahuta@gsvlahuta.ro    

 

Anexa 5   

  

FIȘA DE ÎNSCRIERE   

  

APROBAT Director,   

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

  

  

Domunle  Director,  

  

Subsemnatul/a _____________________________________________ născut/a la data 

de____________ în localitatea ____________________ având domiciliul în 

_____________________ str. ____________________________ nr .______, judeţ/sector 

______________ posesor al B.I./C.I. seria nr.______ eliberat de ___________________la 

data_____________ CNP _______________________ tel ____________________ E-mail 

__________________________________ elev/ă în clasa _____ , calificarea 

________________________________, vă rog să- mi aprobați înscrierea la procesul de selecție 

pentru proiectului "Internships in Europe" nr.2022-1-RO01-KA121-VET-

000055799, , cofinanțat de Uniunea Europeană.  

Declar că AM/NU AM beneficiat de finanțare europeana prin programul Erasmus + si 

AM/NU AM participat la mobilitate in scop educațional in alta tara.   

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

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

 

 Prezentei cereri de înscriere anexez următoarele documente:   

 

            Copie xerox după cartea de identitate;   

• Curriculum Vitae în format Europass  

• Scrisoare de  intenție   

• Declarație părinți/tutore 

• Recomandare diriginte   

• Acord disponibilitate activități proiect 

  

  

Semnătură elev/ă,                                                                     Semnătura Părinte/tutore,   

  

Data completării cererii ______________________  

  

  

 Domnului  Director al Liceului Tehnologic ,,Alexandru Vlahuță” Șendriceni 

http://www.gsvlahuta.ro/
mailto:vlahuta@gsvlahuta.ro
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Anexa 6  

Scrisoare de intenție 

  

  

Stimate doamnule profesor, 

  

 Adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la selectarea 

membrilor grupului ţintă al proiectului, având în vedere pregătirea mea în domeniul 

........................................., in cadrul Liceului  Tehnologic ,,Alexandru” Vlahuță, precizând că 

doresc să fac parte din grupul țintă.   

  

Consider că participarea în acest proiect îmi va permite pe viitor să 

………..……...............................  

………….……………………..…………………………………………………………

………............. 

......  

........................…………………………………………………………………………

……....................  Sunt o persoană (daţi exemple de minimum trei calităţi care credeţi că vă 

recomandă pentru participarea în proiect) 

………………………………………………………………..........…….  

………………………………………………………...................................................…

……………..... 

...  

  

 Motivele participării mele în proiect sunt următoarele (enumeraţi minimum trei 

motive):  

 1. 

……………………………………………………………........................................…………

…   

              2. 

………………………………………………………………..........................................…

…….. ..  

  

 Dacă veţi considera motivaţia şi calităţile mele corespunzătoare pentru participarea în 

cadrul grupului ţintă la proiectul dumneavoastră, vă rog să mă contactaţi pentru detalii la adresa 

de email:……………....................................., sau la telefon……….................………   

  

Vă mulțumesc,    

 

 

                                          

Nume şi prenume: 

 

                                             

Semnătura: 
                              Data: 
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Anexa7  
 

ACORD  PARENTAL  DE PARTICIPARE 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 proiectului, 

cofinanțat de Uniunea Europeană. 

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

care îmi revin ca părinte şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului din 

fonduri personale ( împuternicire la notariat). Declar pe propria răspundere ca:  

 □ am fost informat(ă)  

 □ nu am fost informat(ă) privind condiţiile pentru mobilitate şi modul de derulare al 

proiectului, "Internships in Europe" nr.2022-1-RO01-KA121-VET-000055799 

cofinanțat de Uniunea Europeană  şi mă angajez să respect cerinţele programului.   

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

de călătorie, sau alta cheltuiala angajata in numele copilului meu, iar elevul sau părintele renunță 

la mobilitate (indiferent de motiv), conform regulamentului financiar Erasmus +, acesta va 

rambursa integral contravaloarea cheltuielilor efectuate, inclusiv diferenţa costului pentru 

achiziţionarea unui bilet de călătorie pentru un alt elev. Declar că sunt de acord ca 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 prin publicarea lor în presa locală.  

  

 

Data,   

                                                                                                                                   

Semnătura,  
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Anexa 8  

RECOMANDARE  

  

Elevul /a _____________________________________ s-a remarcat fiind  

 activ/ă  la  în  mod  deosebit  la  disciplinele  

_____________________________________________, a manifestat 

preocupare pentru a-şi însuşi cunoştinţele predate. Mi-am format convingerea că 

este un/o elev/ă conştiincios/oasă, manifestă solicitudine la toate activităţile 

cerute. Totodată a demostrat reale aptitudini de lucru în echipă în vederea 

realizării temelor şi proiectelor din cadrul orelor, dar şi în afara acestora, 

implicându-se în diferite activităţi extracurriculare, care contribuie cu siguranţă la 

dezvoltarea sa profesională şi personală. Am de asemenea convingerea ca orice 

activitate pe care doreşte să o întreprindă va fi tratată cu maximum de 

responsabilitate şi seriozitate, ca şi în procesul educaţional, fiind o persoană 

meticuloasă, perseverentă şi foarte ambiţioasă. _____________________este 

comunicativ/ă, deschis/ă, sociabil/ă şi mereu dispus/ă să accepte noi provocări. În 

aceste condiţii îl/o recomand cu toată căldura pe elevul/a  

____________________________________ pentru proiectul 

dumneavoastră Erasmus + " Internships in Europe". 

Pentru întrebări, vă stau la dispoziţie la adresa de 

email________________________________ şi telefon:  

___________________________  

  

 Prof. diriginte_______________________________   

  

Semnătura ___________________________ data ______________  
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ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE 
FAŢĂ DE ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

Erasmus+  
 

 

 

 

Subsemnatul(a) ……………………………..………...…, elev la Liceul Tehnologic 

Al.Vlahuță Șendriceni, în clasa ………, CNP……………………………………, 

domiciliat(ă) în ……….................................., strada ………………………., bl. ...... ap. …. 

tel. ……….……………. e-mail …………………....…………, posesor(oare) al(a) actului 

de identitate seria .............. nr......................., eliberat de ............................... mă angajez ca, 

în cazul în care voi fi selectat(ă), să particip la mobilitățile din cadrul proiectului 

"Internships in Europe" nr.2022-1-RO01-KA121-VET-000055799  proiect 

finanţat de UE prin programul Erasmus+.  

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

proiectului, procedura de selecţie şi mă angajez să respect cerinţele programului, să particip 

la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa de 

management al proiectului. Am luat la cunoștinţă că nerespectarea acestui angajament poate 

duce la eliminarea mea din grupul ţintă al proiectului și voi putea fi obligat de Liceul 

Tehnologic „Al.Vlahuță" Șendriceni, beneficiar al proiectului, la plata cheltuielilor aferente 

formării mele.  

 

 

 

 

 

 

 

Data:                      

Semnătura: 

……………                                                                                                     ……………… 


	RECOMANDARE

