
  

 

Procedura de selecție a membrilor din echipa de proiect 

 

Proiect de parteneriat strategic in domeniul scolar, 

parteneriate doar intre scoli in cadrul programului ERASMUS+ 

cu titlul “FINANCIAL LITERACY - PATH TO CONSCIOUS CONSUMERISM”                            

Nr de referință 2020-1-LT01-KA229-077899_4 

 

 

ANEXA 3   

CERERE   DE ÎNSCRIERE 

 

   

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 __________________________________profesor/ elev/ă în clasa _____ la 

Colegiul Național de Informatica „Matei Basarab” – Rm. Vâlcea, vă rog să-mi aprobați înscrierea la procesul 

de selecție pentru Proiectul de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul programului ERASMUS+ cu 

titlul “FINANCIAL LITERACY - PATH TO CONSCIOUS CONSUMERISM”, Nr de referinta 2020-1-LT01-

KA229-077899_4. 

 

 

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

_________________                          _____________________                   ___________________ 

 

 

 

Domnului Director al Colegiului Național de Informatica „Matei Basarab”-Rm Vâlcea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 4 

 

ANGAJAMENT DE RESPECTARE A CERINȚELOR PROIECTULUI  

 

“FINANCIAL LITERACY - PATH TO CONSCIOUS CONSUMERISM”                            

Nr de referință 2020-1-LT01-KA229-077899_4 
 

 

Subsemnatul/a………………......…………………….........…, profesor/elev la ....................................................  

declar ca am luat la cunoștință detalii referitoare la desfășurarea proiectului și mă angajez să respect toate 

cerințele, să-mi creez disponibilitate de timp și implicare în activitățile de proiect desfășurate individual sau 

alături de profesorii din echipa de proiect. Voi participa la toate întâlnirile de proiect care se vor organiza de 

către școală sau de către alte instituții partenere și voi sprijini diseminarea produselor de proiect atât în școală 

cât și în comunitate.  

 

Data,       Semnătura, 

 

  



ANEXA 5 

ACORDUL DIN PARTEA PĂRINTELUI  DE PARTICIPARE LA PROIECT  

“FINANCIAL LITERACY - PATH TO CONSCIOUS CONSUMERISM”                            

Nr de referință 2020-1-LT01-KA229-077899_4 
 

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

CNP…………...……………........................…domiciliat/ă în……..………………………..……. str....................... 

.................................... nr …...bl .....….… ap.….…….telefon.……..................... 

email……...................................…....………. PĂRINTELE elevului/ ei 

…………………………….........................……………………………. îmi exprim acordul scris pentru participarea copilului 

meu în grupul ţintă pentru implementarea proiectului “FINANCIAL LITERACY - PATH TO CONSCIOUS 

CONSUMERISM”, Nr de referință 2020-1-LT01-KA229-077899_4, finanţat 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 necesare derulării unor activități. 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, cât 

şi prin publicarea lor în presa locală. Garantez că datele furnizate sunt actuale și corecte. Declar că am fost 

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

 

 

Data,          Semnătura,   



 

ANEXA 6 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE/ elev 

“FINANCIAL LITERACY - PATH TO CONSCIOUS CONSUMERISM”                            

Nr de referință 2020-1-LT01-KA229-077899_4 

Subsemnatul/a________________________________ părinte al elevului/ elevei 

_________________________________, telefon ___________________e-mail________________ ca 

beneficiar/ă al/a proiectului “FINANCIAL LITERACY - PATH TO CONSCIOUS CONSUMERISM”, Nr de referință 

2020-1-LT01-KA229-077899_4am fost informat/ă privind obligativitatea de a furniza datele fiului/ fiicei mele 

participante în proiect cu respectarea dispozițiilor legale. Declar că sunt de acord ca datele personale ale 

fiului/ fiicei ____________________________________ să fie utilizate în scopul proiectului sus-menționat. 

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje 

patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informații false 

în documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în dosarul de candidatură, 

garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete și mă angajez ca, în eventualitatea 

modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de candidatură depus să anunț echipa 

de proiectului și să aduc o copie a actelor doveditoare. Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest 

formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile legale.  

 

 

Data:                                                                                                                     Semnătura 

 

 

 

  



ANEXA 7 

 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE/profesor  

“FINANCIAL LITERACY - PATH TO CONSCIOUS CONSUMERISM”                            

Nr de referință 2020-1-LT01-KA229-077899_4 

 

 

Subsemnatul/a________________________________, domiciliat/ă în __________________ telefon 

___________________email________________ ca beneficiar/ă al/a proiectului “FINANCIAL LITERACY - 

PATH TO CONSCIOUS CONSUMERISM”, Nr de referință 2020-1-LT01-KA229-077899_4 am fost informat/ă 

privind obligativitatea de a furniza datele mele personale cu respectarea dispozițiilor legale. Declar că sunt 

de acord ca datele mele personale să fie utilizate în scopul proiectului sus-menționat. Înțeleg că orice 

omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de 

orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informații false în documentele 

prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în dosarul de candidatură, garantând că datele 

furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete și mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite 

în datele personale care fac obiectul dosarului de candidatură să anunț echipa de proiectului și să aduc o 

copie a actelor doveditoare. Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate 

confidențial, în conformitate cu prevederile legale. 

 

 Data:____________ Semnătura______________ 

 

 


