LICEUL TEHNOLOGIC
„GHEORGHE ŞINCAI”
TÂRGU MUREŞ

ANEXA 5

CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul/a (nume şi prenume cu majuscule cu majuscule) ………………………………..
……………………, având statutul de ….....…………….. – disciplina …………………………........
la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai“ Târgu Mureș, prin prezenta îmi manifest dorința de a face
parte din grupul țintă al proiectului „Different but together”, cu numărul de referinţă 2019-1-RO01KA229-063163_1, care se derulează în perioada septembrie 2019 – august 2021.

Date personale:
CNP ……………………………………………
Adresa de domiciliu …………………………………………………………………………………
Telefon ………………………………………
E-mail ……………………………………………
Conturi pe rețele de socializare: facebook …………………………………………
twitter ……………………………………………

Prin prezenta declar că sunt dispus/ă să particip la activităţile, sedintele si workshop-urile
organizate de unitatea școlară în vederea realizării activităţilor și obiectivelor proiectului.

Data ………………..

Semnătura ………………..……………
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LICEUL TEHNOLOGIC
„GHEORGHE ŞINCAI”
TÂRGU MUREŞ

ANEXA 6
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Subsemnatul/a ……………………………………………………, cadru didactic la Liceul
Tehnologic „Gheorghe Șincai“ Târgu Mureș, disciplina …………….., declar pe propria răspundere
că:
 Toate datele din dosarul de candidatură sunt reale şi pot fi demonstrate cu acte originale.
 Sunt de acord cu modalitatea de selecţie pentru participarea la mobilități.
 Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu faptul că procedura de selecţie pentru mobilități şi
rezultatele acesteia nu sunt contestabile.
 Am luat la cunoştinţă că, în cazul în care voi participa la mobilități, trebuie să mă încadrez în
fondurile alocate.
 Nu există niciun impediment pentru a face parte din echipă, a participa la activităţile şi
mobilităţile proiectului în ţară și străinătate.
 Prin acţiunile mele, indiferent dacă voi fi sau nu voi fi selectat(ă) să particip la mobilităţile
proiectului, nu voi aduce prejudicii, injurii sau defăimări programului și coordonatorilor
proiectului ERASMUS + „Different but together”.
 Voi putea fi solicitat oricând ca fiind disponibil(ă) să particip la activităţile proiectului şi, dacă
sunt anunţat(ă) cu cel puţin 7 zile înainte, mă oblig să particip activ la aceste activităţi.
 Voi avea un comportament adecvat pe tot parcursul proiectului, îi voi trata cu respect pe toți
cei implicați în proiect.

Data: ……………….

Semnătura: ………………………….
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LICEUL TEHNOLOGIC
„GHEORGHE ŞINCAI”
TÂRGU MUREŞ

ANEXA 7

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
privind PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Subsemnatul/a (nume și prenume) ……….…………………………………………………,
domiciliat(ă)

în

localitatea

…………….………............................……..…,

judeţul

….…………………, strada ……………………………., posesor al CI seria …..……, numărul
………………………,

eliberată

de

…………………………………………...,

la

data

de

………………….., CNP ………………….….......…......…..., îmi exprim acordul cu privire la
utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Ministerul Educaţiei Naționale,
conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în
cadrul Parteneriatului strategic Erasmus+ „Different but together”.
De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor fotografiilor/filme
în care figurez, care sunt realizate în cadrul parteneriatului strategic „Different but together”, în
activităţi de diseminare, produse finale, articole de presă, site-ul proiectului, albume de proiect, și alte
activităţi aferente parteneriatului.

Data: ……………….

Semnătura: ………………………….
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LICEUL TEHNOLOGIC
„GHEORGHE ŞINCAI”
TÂRGU MUREŞ

ANEXA 8
DECLARAŢIE
PRIVIND TIMPUL LIBER DISPONIBIL PENTRU ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI ERASMUS+ „Different but together”
Subsemnatul/a ………………………………., având statutul de cadru didactic la Liceul
Tehnologic „Gheorghe Șincai” - Târgu Mureș, declar pe propria răspundere că, în cazul în care sunt
selectat/ă să fac parte din echipa proiectului Erasmus+ „Different but together”, dispun de următorul
timp liber pe care îl pot aloca activităţilor proiectului, după cum urmează:
În timpul şcolii:
ZIUA
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică
În timpul vacanțelor:
ZIUA
Luni
Marți
Miercuri
joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

INTERVALUL ORAR

INTERVALUL ORAR

TOTAL ORE DISPONIBILE

TOTAL ORE DISPONIBILE

Observaţie: se vor complete tabelele de mai sus ţinând cont de numărul de ore din norma didactică/zi,
nedepăşind norma de 8 ore/zi.
Comentarii: ………………………..…………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Data: ……………….

Semnătura: ………………………….
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LICEUL TEHNOLOGIC
„GHEORGHE ŞINCAI”
TÂRGU MUREŞ

ANEXA 9

SCRISOARE DE INTENȚIE – Criterii de selecție

La evaluarea scrisorii de intenție depuse de cadrele didactice în scopul participării la selecția
grupului țintă din cadrul proiectului Erasmus+ „Different but together”, cu numărul de referinţă
2019-1-RO01-KA229-063163, se vor avea în vedere următoarele criterii:
1. Descrierea modului în care vă veți pregăti pentru participarea la activităţile proiectului.
2. Oferirea de detalii privind fluenţa pe care o aveţi în limba engleză, indicând de exemplu:
calificări obţinute, cursuri de limbă urmate, timp petrecut în ţări străine.
3. Indicarea oricărei pregătire lingvistică, cursuri sau alte activităţi pe care doriţi să le desfăşuraţi
pentru îmbunătăţirea competenţelor de limba engleză.
4. Descrierea pe scurt a activității profesionale curente.
5. Descrierea nevoilor dumneavoastră de a participa la activităţile proiectului.
6. Explicarea modului în care activităţile proiectului corespund nevoilor dumneavoastră de
formare.
7. Explicarea măsurii în care activităţile proiectului vor putea contribui la îmbunătăţirea activităţii
curente/viitoare.
8. Descrierea impactul aşteptat al activităţilor proiectului asupra competenţelor personale şi
profesionale, inclusiv beneficiile lingvistice şi interculturale.
9. Descrierea motivaţiei de a participa la activităţile acestui proiect.
10. Conturarea rolului pe care îl puteți avea în acest proiect, contribuția pe care credeți ca o puteți
aduce pentru a crește valoarea proiectului.
11. Descrierea impactului pe care îl va avea eventuala selectare a dumneavoastră la acest proiect
asupra elevilor dumneavoastră.
12. Descrierea impactului pe care îl va avea participarea la acest proiect asupra activității
profesionale a dumneavoastră.
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