COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIȚESCU”, Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 12, Sector 6, Bucureşti
Tel. /Fax: 0314016830, E-mail: secretariat@kiritescu.ro

„Acreditare Erasmus pentru mobilități Erasmus+ în domeniul „Formare
profesională (VET)”, Acreditare numărul: 2020-1-RO01-KA120-VET-095240”,
Contract de finanțare cu numărul 2021-1-RO01-KA121-VET- 000009228.
Conţinutul dosarului de candidatură:
Documente obligatorii:
• Cerere
• Copie carte de identitate
• Acord parental
• Scrisoare de motivație
• C.V. format Europass
• Recomandare eliberată de profesorul diriginte
• Dovada de beneficiar al unei burse sociale sau Bani de liceu cu viza dirigintelui pe
cerere.
Documentele vor fi la dispoziția candidaților prin intermediul profesorilor diriginți și
online, transmise prin platforma școlii.
Menţiuni suplimentare
Înscrierea candidaţilor se face o singura dată, dosarul se depune la comisia de selecție a
proiectului și rămâne la unitatea școlară. SE VA UTILIZA DOSAR CU ȘINĂ FĂRĂ FOLII
DE PLASTIC. Dosarele incomplete din punct de vedere al documentelor sau
neconforme cu locurile disponibile (nivel de studiu, calificare) determină excluderea
candidatului din concurs.
Candidații au obligația de a verifica exactitatea datelor înscrise în listele nominale și a
sesiza eventualele neconcordanțe cu datele reale.
Selecţia elevilor se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex,
religie, dizabilităţi, categorie socială şi orice alt criteriu), ţinându-se cont de priorităţile şi
indicatorii specificaţi în proiect. Se vor selecta suplimentar 5 elevi de rezervă.
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Anexa 1

DOAMNĂ DIRECTOR,

Subsemnatul(a),............................................................................................,cu
domiciliul în localitatea............................................., str............................................,
nr........, bl......., sc......., et....., ap....., județ……………., telefon: ....……………………,
legitimat cu C.I. seria........., nr...................., CNP......................................................., elev
în clasa a ………..…., calificarea ………………………………………………, din cadrul
Colegiului Economic „Costin C. Kirițescu”, vă rog să-mi aprobați cererea de înscriere la
concursul de selecție a elevilor în vederea efectuării stagiului de pregătire practică de
specialitate în cadrul proiectului „Acreditare Erasmus pentru mobilități Erasmus+ în
domeniul „Formare profesională (VET)”, Acreditare numărul: 2020-1-RO01-KA120VET-095240”, Contract de finanțare cu numărul 2021-1-RO01-KA121-VET000009228.
Declar că am luat cunoștință de obligația de a participa la toate activitățile fixate în
proiect în cadrul mobilității, de a respecta programul prestabilit și de a realiza, la
întoarcerea în țară, următoarele activități:
- în toate activitățile/lecțiile desfășurate în cadrul orelor de specialitate, de la
finalizarea mobilității până la sfârșitul derulării proiectului, voi integra cunoștințele,
abilitățile acumulate în mobilitate care să permită învățarea prin cooperare, observate în
timpul mobilității;
- voi contribui la realizarea de materiale cu scopul diseminării și valorizării
rezultatelor proiectului, în rândul colegilor de clasă.
- voi participa la evenimente de diseminare a rezultatelor proiectului.
Menționez că sunt/nu sunt beneficiar de bursă profesională.
Menționez că nu sunt beneficiar al unei alte finanțări europene pentru derularea
stagiilor de practică profesională.

Data

Semnătura
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Anexa 2

ACORD PARENTAL

Subsemnatul(a),
...........………………………………………………………,
identificat prin C.I. seria .........., număr .................., părinte/tutore al elevului
......................................................................................................., din cadrul Colegiului
Economic „Costin C Kirițescu”, clasa ......................, domiciliat în localitatea
....................................., strada ...…………............…………………, nr ...…… bl.…… sc
…… et. ……, ap …... jud. ………………………..… telefon: ....…………………………,
sunt de acord ca fiul / fiica mea să participe la concursul de selecţie şi la activităţile din
cadrul proiectului „Acreditare Erasmus pentru mobilități Erasmus+ în domeniul
„Formare profesională (VET)”, Acreditare numărul: 2020-1-RO01-KA120-VET095240”, Contract de finanțare cu numărul 2021-1-RO01-KA121-VET- 000009228.
Sunt de acord cu utilizarea fotografiilor, imaginilor video și a testimonialelor în
scopul promovării activităților și diseminării rezultatelor proiectului menționat. Confirm
faptul că am luat la cunoștință că aceste date vor fi tratate confidențial, în conformitate
cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin
Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin
Legea nr. 506/2004 și că îmi cunosc drepturile conferite de Legea 677/2001 privind
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date.

Data

Semnătură
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Anexa 3a)
Recomandare din partea profesorului diriginte (învățământ liceal)
Numele şi prenumele elevei/elevului: .........................................................
Clasa: ....................................................
Implicarea elevilor în proiecte europene are un impact major asupra viitorului
elevului cât și asupra școlii. Dorim să găsim acei elevi interesați de a se implica în
derularea proiectelor europene ale școlii și totodată, motivați, conștienți de uriașele
beneficii ale unei astfel de provocări. De asemenea, ca instituție de educație, dorim să
promovăm calități excepționale ale copiilor și valorificarea acestora la nivel european.
Vă rugăm să precizați succint aspectele pe care le consideraţi importante despre
elevul/eleva dvs, în special modul de relaţionare în cadrul clasei, seriozitatea, interesul
pentru proiectele clasei/şcolii, capacitatea de a lucra în echipă, talentele speciale,
entuziasmul elevei/elevului. Orice informaţie care poate diferenţia eleva/elevul de alţii,
este binevenită.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Comparativ cu alți elevi ai clasei din care face parte, evaluați pe o scară de la 1 la
5 acest elev, în ceea ce privește:
1
2
4
5
3
(insuficie (satisfăcă
(foarte
(excepțio
(bine)
nt)
tor)
bine)
nal)
1. Conduită școlară și
extrașcolară
2. Abilități de comunicare
3. Capacitatea de a lucra în
echipă
4. Potențial pentru dezvoltare
profesională
Nume și prenume profesor diriginte: _____________________________________
Data: _______________ Semnătura ______
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Anexa 4
Scrisoare de intenţie
Stimate Doamnă/Domn,
Subsemnatul/a, ……………………..……………......................................................,
prin prezenta, ȋmi exprim dorinţa de a participa la proiectul “„Acreditare Erasmus
pentru mobilități Erasmus+ în domeniul „Formare profesională (VET)”, Acreditare
numărul: 2020-1-RO01-KA120-VET-095240”, Contract de finanțare cu numărul
2021-1-RO01-KA121-VET- 000009228, finanțat prin programul Erasmus+, derulat prin
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării
Profesionale.
Informaţiile privind activităţile desfăşurate în cadrul proiectului le-am dobândit în
urma informărilor primite cu ocazia lansării proiectului, de pe pagina de web și social
media a instituţiei, din afișele postate la avizierul școlii, prin profesorul diriginte,
profesorul de specialitate și echipa de gestiune a proiectului.
Sunt elev/ă în clasa a ……………la Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” şi
consider că, în anii de studiu în cadrul colegiului, am acumulat multe cunoştinţe de
specialitate.
Având în vedere necesitatea pregătirii mele în domeniul ..................................,
prin participarea ȋn cadrul acestui proiect doresc să îmi perfecţionez abilităţile practice.
Consider că pregătirea oferită prin acest proiect îmi va permite pe viitor să
………..…………............…..………………………………………………………………..........
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.....................................

Vă mulţumesc,
(numele si semnătura candidatului)

Data:
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Anexa 7
Nume candidat________________________
Documentele dosarului de candidatură (copera dosarului)

CRITERIU DE SELECȚIE
PENTRU CANDIDATURĂ
Motivația pentru participare la
stagiul de practică european

INDICATORI

Cerere
Copie carte de identitate
Acord parental
Scrisoare de motivație

Nivel educație, calități morale și
de comportament, capacitatea
de cooperare, lucrul în echipă,
implicare în activitățile școlii

C.V. format Europass

Oportunități reduse

Dovada de beneficiar al unei burse
sociale sau Bani de liceu, eliberată
de școală.

Recomandarea profesorului
diriginte

REZULTAT (ADMIS/RESPINS)
Dosarul se consideră ADMIS dacă este complet (conține toate
documentele solicitate, complet și corect completate).

