PROCEDURA INSCRIERE Erasmus + - KA2 - „Green Alliance”
finanţat prin Fondul European Nr. 2018-1-PL01-KA229-051018_2

Pentru selecția participanților a fost numită Comisia de selecție a
participanților în cadrul proiectului „Green Alliance”, finanţat prin

Fondul European Nr. 2018-1-PL01-KA229-051018_2, prin decizie
internă.
Comisia este formată din 4 membri, un președinte, doi membri și un secretar.

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
ANEXA 1- CRITERII DE SELECȚIE Cadre didactice
ANEXA 2 - CERERE INSCRIERE LA CONSURSUL DE SELECTIE
ANEXA 3 - DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
ANEXA 4 - ACORD SUPLINIRE
ANEXA 5 - PROCEDURA DE SELECȚIE GRUP TINTA- ELEVI
ANEXA 6 - CRITERII DE SELECȚIE GRUP TINTA- ELEVI
ANEXA 7 - CERERE INSCRIERE LA CONSURSUL DE SELECTIE
ANEXA 8 - DECLARATIE PRELUCRARE DATE ELEVI MINORI
ANEXA 9 - DECLARATIE PRELUCRARE DATE ELEVI MAJORI
ANEXA 10 - DECLARATIE ANGAJAMENT ELEVI MINORI
ANEXA 11 - DECLARATIE ANGAJAMENT ELEVI MAJORI

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
pentru selecţia profesorilor participanți în cadrul proiectului
„Green Alliance”, finanţat prin Fondul European Nr. 2018-1-PL01-KA229-051018_2
Selecţia va consta în evaluarea dosarelor de candidatură. Acestea se vor depune la
secretariatul COLEGIULUI AGRICOL ȘI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

“VASILE

ADAMACHI” DIN IAŞI, până în data de 15 octombrie 2018, ora 12.
Dosarul de candidatură pentru profesori va cuprinde:
 Cerere tip (ANEXA 2);
 Copie a cărţii de identitate conform cu originalul semnată de candidat;
 Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (ANEXA 3);
 Scrisoare de intenţie datată şi semnată;
 CV-europass (însoțit de copii ale

documentelor care atestă activitatea specifică,

relevantă pentru prezenta procedură de selecţie), anexe la CV;
Pentru ocuparea pozițiilor de ”profesori participanți în proiect și/sau însoțitori în
mobilități”, pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
Condiţii de eligibilitate:
 să fie profesor în unitatea de învăţământ, cu norma de bază în unitate;
 să deţină competenţe de comunicare în limba engleză, nivel minim B1;
 să deţină competenţe de planificare, monitorizare şi control, de relaționare cu membrii
echipei și cu elevii participanți și părinții acestora;
 reprezintă un avantaj experienţa în alte activităţi de mobilitate/programe Erasmus+,
dar nu este o condiție necesară.
Criterii de selecţie:
 Să fie profesor în cadrul Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi”
din Iaşi (10 p, eliminatoriu)
 Să deţină experienţă în derularea de proiecte educative și extracurriculare (implementare,
evaluare, diseminare/valorizare )(20 p)
 Să deţină competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză (25 p)
 Să deţină competenţe de utilizare TIC (25 p)
 Să aibă disponibilitate de lucru în echipă (20 p)
Selecţia va consta în evaluarea dosarelor de candidatură.

Profesorii însoţitori vor avea următoarele responsabilităţi:


după selecția grupului țintă vor realiza împărțirea elevilor în grupuri de câte
5elevi/mobilitate/țară parteneră;



întocmirea tuturor documentelor necesare pentru desfăşurarea mobilităţii, inclusiv
achiziționarea biletelor pentru transport, asigurarea medicală, întâlnire cu părinții
pentru semnarea acordului cu aceștia, realizarea împuternicirii notariale pentru elevii
minori, prelucrarea normelor SSM, verificarea cu cel puțin o lună înainte de deplasare
a valabilității documentelor necesare deplasării, întocmirea dosarului pentru mobilitate
în vederea aprobării de către ISJ cu cel puțin o lună înainte de deplasare și stabilirea
înlocuitorilor la orele de curs pe perioada deplasării lor, conform legislației în vigoare.



vor depune eforturi pentru suplinirea familiei şi menţinerea coeziunii grupului pe
perioada mobilității.



vor urmări respectarea de către participanţi a programului zilnic care va cuprinde
activități desfășurate în cadrul proiectului, dar și în timpul liber;



vor organiza întâlniri de lucru cu grupele de elevi în scopul obținerii produsului final
al proiectului (spațiul verde amenajat din unitatea de învățământ);



vor coordona grupele de elevi în realizarea tuturor materialelor și activităților pre- și
postmobilitate;



vor aplica chestionare referitoare la activitățile desfășurate în timpul mobilității, le vor
prelucra și preda specialistului IT din echipa de proiect pentru a fi postate;



vor monitoriza desfăşurarea activităţilor şi cu scopul obținerii produsului final;



vor anunța imediat directorul școlii despre orice neregulă apărută pe perioada
desfășurării proiectului;

Președintele comisiei de selecție,
Prof. dr. Beatrice Carmen Zelinschi

ANEXA 1
Criterii de selecţie a cadrelor didactice - Erasmus + „Green Alliance”,
finanţat prin Fondul European Nr. 2018-1-PL01-KA229-051018_2

1. Să fie profesor în cadrul Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi”
din Iaşi (10 p, eliminatoriu)
2. Să deţină experienţă în derularea de proiecte educative și extracurriculare (implementare,
evaluare, diseminare/valorizare ) (10+5+5=20 p)
3. Să deţină competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză (B2=25, B1=20,
A2=15p)
4. Să deţină competenţe de utilizare TIC (25 p) (UE=25, UA=20, UM=15, UÎ=10)
5. Să aibă disponibilitate de lucru în echipă (20 p)

NOTĂ:
1.
ACTIVITĂȚILE ȘI DOVEZILE SUNT VALABILE PENTRU ULTIMII 2 ANI ȘCOLARI.
2. NU EXISTĂ LIMITĂ MINIMĂ DE PUNCTAJ. IERARHIZAREA SE VA FACE ÎN ORDINEA
DESCRESCĂTOARE A PUNCTAJULUI OBȚINUT.

Președintele comisiei de selecție,
Prof. dr. Beatrice Carmen Zelinschi

ANEXA 2
Cerere pentru participare in activitatile proiectului ERASMUS +
„Green Alliance”, finanţat prin Fondul European
Nr. 2018-1-PL01-KA229-051018_2

DOAMNĂ DIRECTOR,
Subsemnatul/a,

…………………………..,

posesor

a

CI,

Seria.

……

Nr.

………………., profesor de _____________________________ la Colegiul Agricol și de
Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” din Iaşi, doresc să particip la procesul de selecţie a
profesorilor însoţitori din cadrul proiectului „Green Alliance”, finanţat prin Fondul European
Nr. 2018-1-PL01-KA229-051018_2.
Menţionez că am luat la cunoştinţă de toate criteriile care presupun participarea la acest
proiect.
Ataşez la această cerere următoarele documente:
 Copie a cărţii de identitate;
 Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1);
 Scrisoare de intenţie datată şi semnată;
 CV-europass (Copie după documente care atestă activitatea specifică, relevantă pentru
prezenta procedură de selecţie), anexe la CV;

Data,

Semnătura,

Doamnei Director al Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” Iaşi,

ANEXA 3
Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu
caracter personal

Subsemnatul/a, …………………………………, identificat/ă cu actul de
identitate seria …….., nr. ………….., CNP ……………………., cu domiciliul
în localitatea …………., str. ………………, nr. ….., bl. ….., ap. ….., judeţul
………………….., declar în mod expres pe propria răspundere, că sunt de
acord cu prelucrarea datelor mele personale, acestea urmând a fi tratate în
condiţii de confidenţialitate, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46
privind protecţia persoanelor fizice, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia
naţională prin Legea nr. 677/2001, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în
sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea
nr. 506/2004.

Data:

Semnătură,

ANEXA 4
Nr ………………/ ……………..

ACORD SUPLINIRE

Tabel cu profesorii ce vor suplini orele din săptămâna ____________________________
a profesorilor participanți la mobilitatea din ____________________________________
în cadrul proiectului Erasmus+ „Green Alliance”
Profesor_________________________________________________
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri

Profesor _________________________________________________
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri

Director,
prof. dr. Carmen Beatrice Zelinschi

13-14

13-14

ANEXA 5
Procedură de recrutare şi selecţie a grupului ţintă-ELEVI
I.Dispoziţii generale
I.1.Prezenta metodologie a fost elaborată în vederea recrutării şi selecţiei grupului ţintăelevi,în cadrul proiectului Erasmus + KA2 - „Green Alliance”, finanţat prin Fondul
European Nr. 2018-1-PL01-KA229-051018_2, ce se va desfasura în perioada 01.09.201831.08.2020
I.2.Pentru atingerea obiectivului general al proiectului vor fi organizate activităţi de
planificare, monitorizare, evaluare și orientare profesională, precum şi activităţi educative
extracurriculare nonformale şi informale care le vor cuprinde și pe cele specifice din cadrul
mobilităților.
II.1.Structura grupului ţintă-tineri
Grupul ţintă-tineri are următoarea structură:
-20 elevi cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani din clasele IX-XII și 2 elevi rezervă
II.2.Selecţia grupului ţintă-tineri
Grupul ţintă va fi recrutat şi selectat conform criteriilor de selectie a grupului tinta din
prezenta procedură.
III.1.Comisia de selecţie
Selecţia este realizată de o comisie numită prin decizie a coordonatorului de proiect. Comisia
va avea următoarea componenţă:


Preşedinte: coordonator de proiect



Membri: Profesor de limba engleza
Profesor informatică și TIC



Secretar: specialist IT

III.2.Atribuţiile comisiei de selecţie
Principalele atribuții ale comisie de selecție sunt:


publicarea anunțului și a criteriilor de selecție pentru elevi pe site, facebook și la
avizierul școlii



verificarea eligibilității candidaților;



evaluarea participanților prin test la limba engleză și TIC;



centralizarea rezultatelor evaluării;



întocmirea procesului verbal de selecție;



afișarea rezultatelor selecției;



rezolvarea eventualelor contestații;



publicarea listei rezultatelor finale;



întocmirea raportului activității de selecție.

Persoanele implicate în evaluarea solicitărilor de selecţie vor respecta următoarele reguli:


îşi

vor

exercita

atribuţiile

cu

onestitate,

corectitudine,

bună-credinţă

şi

responsabilitate;


vor evalua în baza criteriilor stabilite;



vor formula aprecieri cu imparţialitate;



vor fi obiective în evaluare;



vor păstra confidenţialitatea pe toată durata evaluării;



vor asigura transparenţa deciziilor privind selecţia;



vor respecta procedurile şi termenele stabilite.

III.3.Criteriile de selecţie
III.3.1. Selecţia tinerilor din grupul ţintă se va face cu respectarea principiului egalităţii de
şanse şi nediscriminării şi se va realiza fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe,
restricţii bazate pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, convingeri, nevoi
speciale şi alte criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.
III.3.2. Criteriul administrative
Criteriile administrative sunt:


completarea fișei de înscriere (anexă la prezenta procedură);



depunerea dosarului cu documente doveditoare conform calendarului selecţiei (anexă
la prezenta procedură);



susținerea testelor la limba engleză și TIC

Elevii care doresc să facă parte din grupul ţintă vor completa o cerere de înscriere şi vor
depune un dosar cu documentele solicitate la secretariatul unităţii şcolare, conform
calendarului selecţiei. Rezultatul final al selecției va fi notat cu ADMIS/RESPINS având în
vedere ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la evaluarea dosarelor și a testelor.

III.3.3. Criterii de eligibilitate
Criteriile de eligibilitate sunt:



elev in clasa a IX-a,a X-a, a XI-a sau a XII-a în anul şcolar 2018-2019 la Colegiul
Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” din Iași;



domiciliu în România;



rezultate şcolare, frecvenţă bună la cursuri, comunicare proactivă



motivaţia pentru participarea la proiect exprimată în cererea completată la depunerea
dosarului.

Elevii care doresc să facă parte din grupul ţintă trebuie să se încadreze în criteriile de
selecţie stabilite prin prezenta procedură.
III.3.4. Criteriul relevanţă
Se vor nota următoarele aspecte:


Motivația – 3 pct



Disponibilitatea găzduirii unui elev străin pe perioada mobilității lor în România - 3
pct



Limba engleză (conform evaluării) – 2-5 pct



Competențe TIC – 2-5 pct



Media generală 2017-18 – 1-6 pct



Media la purtare 2017-18 – 1-6 pct



Participarea la alte proiecte educative și extracurriculare – 2-6 pct



Participarea la proiecte Etwinning- Erasmus+ KA2, Euroscola, Made for Europe – 2-6 pct



Participarea la proiecte desfășurate într-o limbă străină – 2-6 pct

Vor fi evaluate din punct de vedere al relevanței doar dosarele care au obținut calificativul
ADMIS la criteriile Administrativ și Eligibilitate. Punctajul final obținut îl reprezintă media
punctajelor acordate de către membrii comisiei.
Cap.IV.Etapele selecţiei grupului ţintă-tineri
IV.1. Elevii care doresc să facă parte din grupul ţintă vor completa o fișă de înscriere şi vor
depune un dosar cu documentele solicitate la secretariatul unităţii şcolare selectate în care
învaţă, în perioada 01-12 octombrie 2018
IV.2. Dosarul de înscriere în cadrul procesului de selecție a grupului țintă va conține:


Cererea de înscriere completată;



carte de identitate (în copie cnf. cu originalul);



certificat de naştere (în copie cnf. cu originalul);



adeverinţă apartenenţă grup ţintă, eliberată de şcoală, care va conţine informaţii
privind anul de studiu şi rezultatele la învăţătură, frecvenţă şi disciplină ale elevului;



rezultatele obținute la testele de limba engleză și TIC susținute în data de 15.10.2018

IV.3.Evaluarea dosarelor va avea loc în perioada 15-17 octombrie
IV.4.Rezultatele selecţiei nu sunt contestabile şi vor fi afisate pe site-ul colegiului, respectiv
www.colegiuladamachi.ro , cel mai târziu până la data de 17.10.2018. Elevii selectaţi vor
completa şi vor depune la dosarul deja existent, în perioada 17-19.10.2018, următoarele
documente:


declaraţie angajament completată şi semnată de elev(dacă acesta este major)/de elev şi
de părinte/tutore/reprezentant legal(dacă elevul este minor);



declaraţie privind prelucrarea datelor personale completată şi semnată de elev(dacă
acesta este major)/de elev şi de părinte/tutore/reprezentant legal(dacă elevul este
minor).



declaratie de dublă finantare completată şi semnată de elev(dacă acesta este major)/de
elev şi de părinte/tutore/reprezentant legal(dacă elevul este minor).

Cap. V.Dispoziţii finale
V.1.În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea evaluărilor, comisiile de selecţie vor
întocmi un raport privind selecţia. Raportul trebuie să cuprindă:
-data şi locul sesiunii de evaluare;
-componenţa comisiei;
-lista cu rezultatele finale ale evaluării.
V.2.Dosarele elevilor din grupul ţintă, însoţite de toate documentele elaborate de comisiile de
selecţie, semnate de toţi membrii, rapoartele comisiilor însoţite de listele finale fac parte din
documentaţia proiectului şi vor fi gestionate conform deciziei echipei de management de
proiect şi arhivate conform prevederilor legale.

ANEXA 6
CONŢINUT DOSAR ELEVI
● Cererea de înscriere completată;
● carte de identitate (în copie cnf. cu originalul);
● certificat de naştere (în copie cnf. cu originalul);
● adeverinţă apartenenţă grup ţintă, eliberată de şcoală, care va conţine informaţii
privind anul de studiu şi rezultatele la învăţătură, frecvenţă şi disciplină ale elevului;
● rezultatele obținute la testele de limba engleză și TIC susținute în data de 15.10.2018
● declaraţie angajament completată şi semnată de elev(dacă acesta este major)/de elev şi
de părinte/tutore/reprezentant legal(dacă elevul este minor);
● declaraţie privind prelucrarea datelor personale completată şi semnată de elev(dacă
acesta este major)/de elev şi de părinte/tutore/reprezentant legal(dacă elevul este
minor).
● declaratie de dublă finantare completată şi semnată de elev(dacă acesta este major)/de
elev şi de părinte/tutore/reprezentant legal(dacă elevul este minor).
● Grila de evaluare

ANEXA 7
CERERE INSCRIERE ELEVI LA CONSURSUL DE SELECTIE

Criterii de selecție ale elevilor participanți la proiectul
ERASMUS+ KA2 2018-2020
„Green Alliance”
finanţat prin Fondul European Nr. 2018-1-PL01-KA229-051018_2
Motivația participării la proiect:

(3 puncte)

Condiții necesare pentru participarea la selecție :

Disponibilitatea găzduirii unui elev străin pe perioada mobilității lor în România (2019)
DA
NU
Criterii:

Indicatori

Limba engleză
(conform evaluării)

A2

B1

B2

2

3

5

Începător

Mediu

Avansat

2

3

4

Certificat
ECDL
5

Între 6,00-6,99

Între 7,007,99
2

Între 8,008,99
4

Între 9,009,99
5

10

Între 7,007,99
2

Între 8,008,99
3

Între 9,009,99
5

10

Competențe TIC

Media generală 201718

1
Media la purtare
2017-18

Între 6,00-6,99
1

Participarea la alte
proiecte educative și
extracurriculare
Participarea la
proiecte EtwinningErasmus+ KA2,
Euroscola, Made for
Europe
Participarea la
proiecte desfășurate
într-o limbă străină

2 puncte/proiect
max. 6 puncte
2 puncte/proiect
max. 6 puncte

2 per ogni
mobilità max. 6
punti

Punctaj total: 40 puncte

6

6

(3 puncte)

Aprobat,
Director, prof. dr. Beatrice-Carmen ZELINSCHI

Doamna Director,
Subsemnatul(a)
(numele
şi
prenumele
cu
majuscule)
__________________________________,
elev(ă)
în
clasa
___________,
specializare/calificare ___________________________________, la
COLEGIUL
AGRICOL ȘI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ “VASILE ADAMACHI” DIN IAŞI, rog
să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de selecţie din cadrul proiectul ERASMUS + „Green
Alliance”, finanţat prin Fondul European Nr. 2018-1-PL01-KA229-051018_2
Date personale
CNP
___________________________________
Domiciliu ______________________________________________________________
Telefon mobil ________________________________________,
E-mail
____________________________________,
1.Nivelul de utilizare a limbii engleze:
scris:
deloc 
acceptabil 
bine 
f. bine 
vorbit:
deloc 
acceptabil 
bine 
f. bine 
2.Nivelul de utilizare a mijloacelor TIC: acceptabil 
bine 
f. bine 
3. Am calculator personal: da
nu
4.Utilizez Microsoft PowerPoint
da
nusau
Prezi da  nu 
5. Am blog personal
da
nu
6. Am cont pe Facebook
da
nu
7. Am luat la cunoştinţă despre criteriile de selecţie, probele de concurs şi data concursului de
selecţie.
8. Declar că deţin toate informaţiile legate de acest proiect și cunosc atât drepturile cât și
obligaţiile pe care le am.
da
nu
9.Sunt de acord să particip la toate activităţile, şedinţele şi workshop-urile organizate de
şcoală în vederea realizării activităţilor şi obiectivelor proiectului. da
nu
10. În situaţia includerii în grupul ţintă, mă angajez să respect toate cerinţele, să particip la
toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa
proiectului. da
nu

Data___________
Semnătura elevului
_________________________
Semnătura părintelui / tutorelui legal __________________________

Doamnei director a Colegiului Agricol și De Industrie Alimentară “Vasile Adamachi”
din Iaşi

ANEXA 8
ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE
ELEVI MINORI

Subsemnatul/a……………….....…………..………….. părintele/reprezentantul legal
al elevei (ului)……………………………………, având CNP …………...…… domiciliat/ă
în……..…………. str. ..................……….…........………. nr.....….… ap.….…. , tel.
mobil…….................……. ca beneficiar/ă al/a proiectului cu titlul „Green Alliance”, finanţat
prin Fondul European Nr. 2018-1-PL01-KA229-051018_2, am fost informat/ă privind
obligativitatea de a furniza datele mele personale cu respectarea dispoziţiilor legale.
Declar că sunt de acord ca datele personale ale fiului/fiicei mele să fie utilizate în
scopul proiectului sus-menţionat. De asemenea, declar că sunt de acord ca

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.
Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de
a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că
nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea
datelor conţinute în dosarul de candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale,
corecte şi complete şi mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele
personale care fac obiectul dosarului de candidatură depus (reînnoirea cărţilor de identitate,
schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), să anunţ echipa proiectului şi să
aduc o copie a actelor doveditoare.

Data,

Semnătura,

ANEXA 9
ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE
ELEVI MAJORI
Subsemnatul / a ……………………………………………………….…, domiciliat/ă
în

localitatea

……………………………,Judeţul

…………………………..,

strada

….................................., nr.…..…,posesor al CI Seria………..,Nr.………….,eliberat de
………………….................,

la

data

de

…………………..,

CNP

………………………………………..……, ca beneficiar/ă al/a proiectului cu titlul „Green
Alliance”, finanţat prin Fondul European Nr. 2018-1-PL01-KA229-051018_2, am fost
informat/ă privind obligativitatea de a furniza datele mele personale cu respectarea
dispoziţiilor legale.
Declar că sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate în scopul proiectului
sus-menţionat. De asemenea, declar că sunt de acord ca

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.
Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a
obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu
am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor
conţinute în dosarul de candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte
şi complete şi mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care
fac obiectul dosarului de candidatură depus (reînnoirea cărţilor de identitate, schimbarea
numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), să anunţ echipa proiectului şi să aduc o copie
a actelor doveditoare.

Data:

Semnătura

ANEXA 10
ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE FAŢĂ DE ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI - ELEVI MINORI
Subsemnatul / a ……………………………………………………….…, domiciliat/ă în
localitatea

……………………………,Judeţul

…………………………..,

strada

….................................., nr.…..…,posesor al CI Seria………..,Nr.………….,eliberat de
………………….................,

la

data

………………………………………..……,

îmi

de
exprim

…………………..,
angajamentul

cu

CNP
privire

la

participarea fiului/ fiicei mele ............................................................................... elev/elevă la
COLEGIUL AGRICOL ȘI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „VASILE ADAMACHI” la
toate activităţile organizate în cadrul proiectului Erasmus + „Green Alliance”, finanţat prin
Fondul European Nr. 2018-1-PL01-KA229-051018_2, în calitate de membru al grupului ţintă.
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 și materialele 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 Colegiul Agricol și de Industrie
Alimentară

“Vasile Adamachi” din Iaşi, beneficiar al proiectului, la plata cheltuielilor

aferente participării mele în mobilitate.

Data:

Semnătura

ANEXA 11
ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE FAŢĂ DE ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI- ELEVI MJORI

Subsemnatul(a) …………………………..…elev(ă) la Colegiul Agricol și de Industrie
Alimentară

“Vasile Adamachi” din Iaşi, CNP………………………………..……………

domiciliat(ă) în ………………............................ str….……………………. nr. … bl. ......
ap. …. tel. fix …......................tel. mobil ……………… 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 în cadrul
proiectului „Green Alliance”, finanţat prin Fondul European Nr. 2018-1-PL01-KA229051018_2 să respect condițiile și regulamentul de participare.
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 și materialele 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 Colegiul Agricol și de Industrie
Alimentară

“Vasile Adamachi” din Iaşi, beneficiar al proiectului, la plata cheltuielilor

aferente participării mele în mobilitate.

Data,

Semnătura,

