
   
                                                               

                      

1 
 

 

 
COLEGIUL NAȚIONAL „MOISE NICOARĂ” 

ARAD 

NR.________Din________ 

 

APEL SELECŢIE PENTRU  

 

     PROIECTUL ERASMUS+ „ THE MAGIC OF WATER” 
 

Scopul:  

Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a participanților aparţinând grupului ţintă 

(cadre didactice și elevi) la mobilitățile din cadrul proiectului ERASMUS+ :“The Magic of 

Water”,  cu numărul de referinţă: 2018-1-DE03-KA229-047339_2. 
 

Domeniul de aplicare: 

Procedura se aplica la  Colegiul Național “Moise Nicoară”, Arad 

 

Responsabili: 

1. Directorul 

-este reprezentantul legal in cadrul proiectului 

- monitorizeaza procesul de selectie a grupului tinta 

-numeste prin decizie echipa de proiect formata din profesorii   scolii 

 

2. Responsabilul cu aplicarea procedurii, coordonatorul proiectului 

- monitorizeaza procesul de selectie a grupului tinta; 

- transmite directorului si consiliului profesoral rezultatele obtinute si modificarile ce pot 

intervene; 

- stabileste, alaturi de directorul scolii, atributii si responsabilitati pentru membrii echipei, 

conform planului de activitati al proiectului. 

 

Descrierea procedurii: 

 

1. Identificarea persoanelor care doresc să participe la mobilitățile proiectului 

2. Verificarea eligibilității persoanelor înscrise pentru participarea la mobilitățile din cadrul 

proiectului 

3. Aplicarea procedurii de selecție în cazul în care numărul de persoane ce își exprimă dorința de 

a participa la mobilități este mai mare decât numărul de persoane ce pot participa (conform 

aplicației de proiect) 

4. Aprobarea listei persoanelor eligibile în cadrul Consiliului de Administrație 

5. Emiterea deciziei privind participanții la mobilități. 
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În urma aprobării finanţării proiectului cu titlul “The Magic of Water”, cu numărul de referinţă 

2018-1-DE03-KA229-047339_2 în cadrul Programului ERASMUS+, proiecte de 

parteneriat strategic în domeniul educației şcolare - proiecte de schimb interşcolar KA229, în 

baza contractului de finanţare încheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P. Colegiul Național “Moise Nicoară” 

Arad  trebuie să realizeze  

- 4 activităţi transnaţionale de predare/ formare/ învăţare (câte 6/7 elevi, însoţiţi de 2 cadre 

didactice pentru fiecare reuniune) în Germania, Croația și Anglia. 

 

Aceasta procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic şi elevilor de la Colegiul 

Național “Moise Nicoară” Arad care doresc să participe la mobilitățile din cadrul proiectului, în 

urma înscrierii voluntare în procesul de selecție.  

Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de elevi în 

vederea participării  la activitățile de predare/învăţare/formare din cadrul proiecte de parteneriat 

strategic în domeniul educației şcolare - proiecte de schimb interşcolar KA229,  ERASMUS + 

intitulat „The Magic of Water” având ca parteneri următoarele școli: 

- Justus-von-Liebig-Gymnasium, Neusäß, Germania (coordonatorul proiectului) 

- XV. Gimnazija, Zagreb, Croația (partener în proiect) 

      - Devonport High School for Girls, Plymouth, Anglia (partener în proiect) 

 

Grupul ţintă va fi format din 27 elevi de la Colegiul Național “Moise Nicoară”, Arad, cu vârsta 

peste 13 ani (clasele  a VII-a, a IX-a și a X-a), așa cum s-a stabilit de comun acord cu 

coordonatorul proiectului. Aceștia trebuie să posede cunoștințe academice temeinice de limba 

engleză, matematică, fizică/chimie. Elevii vor fi selectaţi inainte de fiecare mobilitatea ce va 

avea loc. 

Proiectul urmărește realizarea obiectivelor specifice ale Programului Erasmus+ prin 

promovarea calităţii în educaţie şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză, a 

competentelor de utilizare a instrumentelor IT, îmbunătăţirea nivelului de cunoștințe de cultură, 

civilizație, istorie și geografie legate de ţările participante la proiect. De asemenea, elevii vor 

învăţa să lucreze în echipă, vor fi încurajați să cultive toleranţa și respectul de sine şi faţă de 

ceilalți, vor învăţa ce înseamnă valorile europene comune. 

 

Obiectivul general: Scopul principal al proiectului constă în conștientizarea elevilor în 

problemele unei dezvoltări economice sustenabile, în promovarea utilizării resurselor naturale 

într-un mod cât mai eficient posibil și realizarea unei economii verzi și competitive. În 

concordanță cu toate proiectele Erasmus + dorim să depunem eforturi pentru a încuraja 

creșterea procentului de ocupare a forței de muncă, fapt ce va conduce la asigurarea unei 

coeziuni economice, sociale și teritoriale în întreaga Europă. Principala noastră prioritate 

constă în promovarea valoarii sociale și educaționale a patrimoniului european. De asemenea 

urmărim promovarea dobândirii de competențe și competențe-cheie. Pentru a ajunge la acest 

lucru, vom lucra pe obiective precum gândirea critică și educația holistică. Elevii vor câștiga o 
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perspectivă critică asupra temelor legate de aprovizionarea cu energie, calitatea apei, apa și 

influenței acesteia asupra mediului, versatilitatea organismelor și rolul pe care apa îl joacă în 

viața de zi cu zi. 

Proiectul se va desfășura în limba engleză. Participanţii la reuniunile transnaţionale vor 

face dovada cunoștințelor de limbă engleză înainte de începerea proiectului. 

Conţinutul dosarului de candidatură – elevi 

1. Cerere de înscriere adresată Comisiei de selecție (Anexa 1)  

2. Eseu motivațional în limba engleză 

3. Copii xerox după cărţile de identitate ale părinţilor/tutorelui legal; 

4. Copie după certificatul de naştere; 

5. Declaraţie de conformitate (Anexa 2). 

6. Declarație prelucrare date personale (Anexa 3). 

7. Acordul părintelui/tutorelui legal (Anexa 4). 

 

Dosarul de candidatură se depune la coordonatorul de proiect până pe data de  28 

septembrie 2018. Selecția candidaților pentru participarea la proiectul “The Magic of Water”, 

cu numărul de referinţă 2018-1-DE03-KA229-047339_2 se va realiza în urma punctajului 

obținut de aceștia după cum urmează: rezultate academice 40p, eseul motivațional 40 p, criteriul 

lingvistic 20 p. 

În cazul unui punctaj egal, departajarea se va face în funcţie de media la matematică din 

anul școlar anterior şi media la purtare. Dacă se menţine egalitatea, se iau în considerare 

participarea şi rezultatele obţinute la concursurile școlare și la activitățile extrașcolare și de 

voluntariat. 

Componenţa echipei de selecţie va fi decisă de echipa de proiect prin decizie internă. Se 

vor avea în vedere specificul proiectul și obiectivele ce trebuie atinse prin activităţile și produsele 

finale ale proiectului. 

Procesul de selecţie se va derula conform graficului: 

24 septembrie 2018 – 28 septembrie 2018: depunerea dosarelor de candidatură; 

29 – 30 septembrie 2018: verificarea dosarelor candidaţilor; 

1 octombrie 2016: anunţarea rezultatelor selecției la Panoul Erasmus +. 

 

Nu se admit contestaţii. 

 

Coordonator proiect, 

Prof. Bodrogean Ovidiu 

 

 Selecţia elevilor se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, 

dizabilităţi, categorie socială). 

 

 

Aprobat Director, 
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Anexa 1 

Către 

Comisia de selecție a participanților la mobilitățile proiectului 

“ The Magic of Water” 

 

Subsemnatul(a)(numele şi prenumele cu majuscule)________________________ 

___________________________________, elev(ă) în clasa ___________ la Colegiul Național 

“Moise Nicoară“ Arad, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de selecţie din cadrul 

proiectul “The Magic of Water”, cu numărul de referinţă 2018-1-DE03-KA229-
047339_2. 

Date personale 

CNP ___________________________________ 

Domiciliu ______________________________________________________________ 

Telefon  ___________________________, 

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: 

Am calculator personal :   da    nu  

3. Sunt dispus să particip la activităţile, sedintele si workshop-urile organizate de scoala în 

vederea  realizarii activităţilor și obiectivelor proiectului. 

toate   câteva   doar la mobilităţi  

4. Voi participa la activităţile de diseminare a rezultatelor   da    nu  

5. Am cont pe: __________________________________________________________ 

6. Am luat la cunoştinţă de criteriile de selecţie  . 

7. Dacă voi renunţa la mobilitate din motive subiective, sunt de acord să suport integral 

cheltuielile efectuate cu participarea mea în cadrul proiectului; 

Da    Nu  

 

Data___________ 

Semnătura elevului _________________________ 

Semnătura părintelui/tutorelui legal __________________________ 

 

 

                     Către Comisia de selecție a participanților la mobilitățile proiectului   
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Anexa 3 

 

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Erasmus +, noul 

program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-

2020 

Titlul proiectului: “The Magic of Water “ 

 

 

DECLARAŢIE PRELUCRARE DATE PERSONALE 

 

Subsemnatul/a (nume, 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, 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+ “The Magic of Water“. De  asemenea, îmi exprim 

acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor  fotografiilor  în care figurez eu şi/sau membrii 

minori ai familiei, fotografii care au fost realizate în cadrul parteneriatului strategic “The Magic 

of Water”, în activităţi de diseminare,  produse finale, articole de presă, site-ul proiectului, 

albume de proiect, și alte activităţi aferente parteneriatului. 

Data: ______________________    Semnătura: 

___________________ 

 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agentia Nationala pentru Programe 

Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de 

Implementare a Proiectelor Erasmus+),  în scopul implementării activităţilor specifice proiectului 

“Social Inclusion By Volunter and Entrepreneur Activities “.Vă puteţi exercita drepturile de 

acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere 

scrisă, semnată şi datată, trimisă la MENCS -UIPFFS. 
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Anexa 4 

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL 

Parteneriate strategice Erasmus + 

 

Prin parteneriatele strategice Erasmus+ se urmărește: 

 dezvoltarea de abordări noi și inovatoare pentru creșterea calității și relevanței ofertei 

educaționale, de formare a actorilor implicați; 

 asigurarea de sprijin personalizat, învățare colaborativă, gândire critică, resurse educaționale  

deschise, mobilitate virtuală sau alte metode inovatoare de învățare; 

 promovarea unei culturi colaborative inter-sectoriale și internaționale; 

 dezvoltarea capacității organizaționale; 

 promovarea egalității și includerii în educație pentru a preveni abandonul școlar și pentru a 

stimula participarea în comunitate a grupurilor dezavantajate; 

creșterea participării la învățare la standarde europene. 

Acest parteneriat are o durată de 2 ani și presupune mobilităţi de elevi și cadre didactice între 

instituţiile partenere în scopul realizării unor produse finale conform obiectivelor proiectului. La 

activitatea de mobilitate  vor participa câte 6/7 elevi și 2 cadre didactice. 

ACORD PARENTAL 

Subsemnatul ________________________________________________ 

1. Sunt părintele/susţinătorul legal al elevului/elevei ___________________________________ 

din clasa ____________. 

2. Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu termenii Programului Erasmus+ - Acţiunea cheie 

KA219 

Parteneriate strategice şi cu Codul de Conduită privind securitatea şi protecţia elevilor români în 

timpul 

călătoriilor şi al şederilor în străinatate. 

3. Sunt de acord ca, prin participarea fiului/fiicei meu/mele la Parteneriatul strategic 

ERASMUS+ “The Magic of Water“ 2018-2020, unele informaţii personale precum numele, 

CNP, clasa, şcoala, adresa de e-mail să fie folosite în vederea realizării obiectivelor proiectului. 

4. Prin semnarea acestui acord, îmi exprim consimţământul cu privire la participarea fiului/fiicei 

mele la toate activităţile Parteneriatului strategic ERASMUS +  “The Magic of Water“ 2018-

2020. 

 

PĂRINTELE/SUSŢINĂTORUL 

LEGAL______________________________________________ 

 

BI/CI seria: ......Numărul.....................Eliberat la data de........................ de către 

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

CNP:............................................................... TEL ...................................................................... 

SEMNĂTURA__________________________ 

 DATA_______________________________ 
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Anexa 2 

 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 

 

Subsemnatul/a ________________________________________________________, 

elev la Colegiul Național “Moise Nicoară“ Arad 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 a echipei de proiect 

 Sunt de acord cu procedura de selecţie elaborată 

 Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu faptul că procedura de selecţie şi rezultatele acesteia 

nu sunt contestabile 

 Am luat la cunoştinţă că este posibil ca fondurile aferente proiectului să nu acopere toate 

cheltuielile şi, fiecare dintre noi, vom suporta o parte din cheltuieli ca şi contribuţie personală 

 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) în echipa de proiect şi 

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 + “The 

Magic of Water“ 

 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. 

 

 

 

Data: _____________________     Semnătura: 

________________________ 
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PROCEDURĂ 

PRIVIND SELECŢIA CADRELOR DIDACTICE  

CARE DORESC SĂ FACĂ PARTE DIN ECHIPA DE  

PROIECT ERASMUS+ 

“ The Magic of Water” 

 2018-2020 

 

Scop: Procedura stabileşte modalitatea de selecţie a grupului ţintă a cadrelor didactice care vor 

face parte din echipa de lucru a proiectului “ The Magic of Water”. 

 

Domeniul de aplicare: Procedura se aplică la Colegiul Național “Moise Nicoară“ Arad, 

Documente de referinţă: Regulamentul de ordine interioară, Manualul calităţii, Legea 

Învăţământului, Formularul de candidatură, Ghidul Programului Erasmus+ , Apelul Naţional 

pentru scriere de proiecte Erasmus + 2018 

 

Termeni folosiţi şi definirea acestora: 

Mobilitate transnaţională = activitate desfăşurată într-o şcoală parteneră dintr-o ţară membră UE 

Parteneriat strategic =  parteneriat şcolar între mai multe şcoli din ţări partenere UE. 

“ The Magic of Water” = parteneriat strategic cu o durată de 2 ani (13.10.2018-12.10.2020), 

unde coordonator internațional este Justus-von-Liebig-Gymnasium, Neusäß, Germania, iar 

şcolile partenere sunt: 

- Colegiul Național “Moise Nicoară“ Arad, România;  

      - XV. Gimnazija, Zagreb, Croația  

      - Devonport High School for Girls, Plymouth, Anglia 

 

 

Responsabilităţi: 

1. Directorul 

- este reprezentantul legal în cadrul proiectului 

- monitorizează procesul de selecţie a grupului ţintă 

- numeşte prin decizie comisia de selecţie, precum şi echipa de proiect 

2. Responsabilul cu aplicarea procedurii, coordonatorul proiectului 

- monitorizeaza procesul de selecţie a grupului ţintă 

- elaborează un raport asupra rezultatelor candidaţilor 

- transmite directorului şi consiliului profesoral rezultatele obţinute şi modificările ce pot 

interveni 

- stabileşte, alături de directorul şcolii, atribuţii şi responsabilităţi pentru membrii echipei, 

conform planului de activităţi al proiectului 
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3. Membrii echipei de proiect iși vor indeplinii atribuțiile ce le vor fi atribuíte în cadrul 

proiectului. 

  

Resurse: 

Responsabilul de proiect întocmeşte chestionarele şi anexele ce urmează a fi completate de către 

cadrele didactice ale şcolii; 

 

Reguli de procedură: 

Procedura şi criteriile de selecţie a grupului ţintă vor fi postate pe site-ul şcolii şi la avizierul 

şcolii din cancelarie pentru a putea fi vizualizate de către toate cadrele didactice ale şcolii. 

Cadrele didactice care doresc să facă parte din echipa de proiect depun la responsabilul 

proiectului Dosarul de candidatură cuprinzând următoarele: 

1. Anexa 1: Formularul de candidatură ; 

2. Anexa 2: Formularul de preînregistrare ; 

3. Anexa 3: Declaraţia incluzând graficul privind timpul liber ce poate fi alocat activităţilor 

proiectului; 

4. Anexa 4: Declaraţie de consimţământ; 

5. Anexa 5: Cerere. 

Evaluarea dosarelor va fi realizată de către o echipă mixtă formată din: coordonatorul proiectului 

și directorul instituției. 

Procesul de selecţie se va derula conform graficului: 

29 iulie 2018 – 3 august  2018: depunerea dosarelor de candidatură; 

4-6 august 2018: evaluarea dosarelor candidaţilor; 

7 august 2018: anunţarea rezultatelor. 

 

În selecţia cadrelor didactice  se va ţine cont de: disponibilitatea de lucru conform graficului, 

puterea decizională, capacitatea organizatorică, cunoaşterea programelor europene, abilitatea 

managerială a unui proiect, capacitatea de lucru în echipă, cunoştinţele de operare IT, 

cunoştinţele de limba engleză. De asemenea, conform solicitării coordonatorului de proiect, în 

echipa de proiect se vor coopta (dacă va fi posibil) câte un profesor de următoarele specialități: 

Matematică, Fizică, Biologie, Engleză/Germană, Limba Română. 

Rezultatul selecţiei va fi ADMIS/RESPINS. 

 

 

* Candidaturile care vor conține pasaje identice sau similare în dosar  vor fi respinse. 

** Nu se admit contestații. 

*** Pentru a păstra obiectivitatea evaluării, numele membrilor comisiei de selecție vor fi afișate 

în data de 26 septembrie 2016. 
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Anexa 1 

FORMULAR DE CANDIDATURĂ 

 privind participarea la Parteneriatul strategic Erasmus+ ”The Magic of Water”, cu 

numărul de referinţă 2018-1-DE03-KA229-047339_2. 

NUME ŞI PRENUME CANDIDAT: 

________________________________________________ 

 

ÎNTREBAREA RĂSPUNSUL CANDIDATULUI 

Cum vă veţi pregăti pentru 

participarea la activităţile 

proiectului? 

 

 

 

Vă rugăm să oferiţi detalii 

privind fluenţa pe care o aveţi 

în limba engleză, indicând de 

exemplu: calificări obţinute, 

cursuri de limbă urmate, timp 

petrecut în ţări străine. 

 

 

Vă rugăm indicaţi orice  

pregătire lingvistică, cursuri 

sau alte activităţi pe care 

doriţi să le desfăşuraţi pentru 

îmbunătăţirea competenţelor 

de limba engleză. 

 

Vă rugăm să descrieţi pe scurt 

activitatea dumneavoastră 

curentă. 

 

 

 

 

Vă rugăm să descrieţi nevoile 

dumneavoastră de a participa 

la activităţile proiectului. 
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Vă rugăm să explicaţi în ce 

mod activităţile proiectului 

corespund nevoilor 

dumneavoastră de formare. 

 

 

 

Vă rugăm să explicaţi în ce 

măsură activităţile proiectului 

vor putea contribui la 

îmbunătăţirea activităţii 

dumneavoastră 

curente/viitoare. 

 

 

 

 

Vă rugăm să descrieţi 

impactul aşteptat al 

activităţilor proiectului asupra 

competenţelor personale şi 

profesionale, inclusiv 

beneficiile lingvistice şi 

interculturale. 

 

 

 

 

Care este motivaţia 

dumneavoastă pentru a 

participa la activităţile acestui 

proiect? 

 

Care va fi rolul 

dumneavoastră în acest 

proiect? 
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Care va fi valoarea adăugată 

pe care selectarea 

dumneavoastră în echipă o va 

asigura proiectului. 

 

Ce impact va avea eventuala 

selectare a dumneavoastră la 

acest proiect asupra elevilor 

dumneavoastră? 

 

 

 

 

Ce impact va avea acest 

proiect asupra activităţii şcolii 

în general? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Data: _________________________    Semnătura: 

__________________________  

Candidatura domnului/ei ................................................................ a fost declarată 

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

Coordonator proiect, 

Prof. Bodrogean Ovidiu 
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Anexa 2 

 

Pre-registration form ERASMUS + “ The Magic of Water”. 

 

PERSONAL DATA 

 

Family/last name:                                                                     First name(s): 

 

Date of Birth:                                                                           Male/Female: 

 

Home Phone:                                                                           E-mail: 

 

Mobile Phone:                                                                          Fax: 

 

Home Address: 

 

 

What is your level of English according to CECRL? 

                                   A1        A2         B1           B2           C1           C2 

 

 

What is your knowledge about social protection? 

 

 

 

 

About me (hobbies, etc.) 

 

 

 

 

Comments: If you want to make any suggestions/amendments please do so here: 

 

 

 

 

 

 

 

Signature: 
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Anexa 3 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND TIMPUL LIBER DISPONIBIL PENTRU ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

ERASMUS+ “ The Magic of Water”. 

Subsemnatul/a ________________________________________________________, având 

statutul de _________________________________________ la Colegiul Național “ Moise 

Nicoară” Arad, declar pe propria răspundere că, în cazul în care sunt selectat(ă) să fac parte din 

echipa proiectului Erasmus + “The Magic of Water”, dispun de următorul timp liber pe care îl 

pot aloca activităţilor  proiectului, după cum urmează: 

 

I. În timpul şcolii: 

ZIUA INTERVALUL 

ORAR 

TOTAL ORE 

DISPONIBILE 

Luni   

Marţi   

Miercuri   

Joi   

Vineri   

Sâmbătă   

Duminică   

 

II. În timpul vacanţelor: 

ZIUA INTERVALUL 

ORAR 

TOTAL ORE 

DISPONIBILE 

Luni   

Marţi   

Miercuri   

Joi   

Vineri   

Sâmbătă   

Duminică   

 

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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Anexa 4 

 

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Erasmus +, noul 

program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-

2020 

Titlul proiectului: “ The Magic of Water”.  

 

 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 

 

 

Subsemnatul/a ………………………………………………………………., domiciliat/ă 

în localitatea …………….………............................……..…, judeţul ….…………………, Strada 

………………………………..………., Nr. …….., 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 MENCS, 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+ ”The Magic of Water”. 

De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor  fotografiilor 

în care figurez, fotografii care au fost realizate în cadrul parteneriatului strategic “The Magic of 

Water”. 

Data: _________________________  Semnătura: 

__________________________ 

 

 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agentia Nationala pentru Programe 

Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de 

Implementare a Proiectelor Erasmus+),  în scopul implementării activităţilor specifice proiectului 

“The Magic of Water”. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în 

condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la 

MENCS-UIPFFS. 
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Anexa 5 

 

 

CERERE 

 

 

Subsemnata/ul _________________________________________________________, 

Având statutul de _________________________ la Colegiul Național “Moise Nicoară” Arad, 

prin prezenta îmi manifest dorința de a face parte din echipa de lucru a Proiectului Erasmus + 

“The Magic of Water, derulat în perioada 13.10.2018 – 12.10.2020. 

Pentru a-mi susține cererea, atașez dosarul de candidatură ce prezintă atingerea criteriilor 

de selecție, conform Procedurii de selecţie a cadrelor didactice care doresc să facă parte din 

echipa de proiect ERASMUS+  “The Magic of Water”. 

 

 

 

 

 

Data: _________________________        Semnătura: _______________ 

 

 

 

 

Către Comisia de selecție a membrilor echipei de proiect  “The Magic of Water”. 

 


