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Nr. de ex. 1 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

 Elemente 

privind 

responsabilii/  

operaţiunea 

 

Numele şi 

prenumele 

 

Funcţia 

 

 

 

Data 

 

 

 

Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat  Ciobanu-Ilucă Cristina  Coordonator  03.01.2022  

1.2. Verificat  Opriță Petru-Simion  Responsabil 

CEAC 

05.01.2022  

1.3. Aprobat  Bolohan Gabriela Director  06.01.2022  

 

 

 

mailto:reginadorohoi@yahoo.com
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PROCEDURA DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR    

LA CURSURI DE FORMARE în domeniul Managementului 

finanțate în cadrul 

Acreditarii Erasmus+, Anul I 

Nr. de referință 2021-1-RO01-KA121-SCH-000010327 

 

Proiect finanțat prin Programul Erasmus+  

Acțiunea  Cheie 1 : Mobilitatea persoanelor în scopul învățării 

Durata  proiectului: 15 luni (01.09.2021 – 30.11.2022) 

Număr de referință proiect: 2021-1-RO01-KA121-SCH-000010327 

Buget aprobat:  19200 EURO 

Beneficiar: Liceul „Regina Maria” Dorohoi 

 

NOTĂ: Această publicație reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu 

este responsabilă de modul în care pot fi utilizate informațiile cuprinse. 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Prezenta procedură stabilește modalitatea de selecție a participanților la cursuri de formare din 

cadrul proiectului Erasmus+ - Acțiunea Cheie 1 – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării 

(numărul de referință: 2021-1-RO01-KA121-SCH-000010327), implementat Liceul „Regina 

Maria” Dorohoi,  în perioada 01.09. 2021 – 30.11.2022. 

2. SCOPUL procedurii este selectarea a 10 cadre didactice participante la cursuri de formare în 

cadrul proiectului și a 2 cadre didactice cu statut de rezervă. 

 

3. Selecția participanților la mobilitățile de formare din cadrul proiectului se realizează de către 

Comisia de selecție, cu respectarea prezentei proceduri, în conformitate cu angajamentele 

asumate prin proiectul aprobat, contractul de finanțare cu anexele sale, Ghidul Programului 

Erasmus+ și Apelul Național pentru propuneri de proiecte valabil în anul în care a fost aprobat 

proiectul. 

 

 

II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE SELECȚIE 

 

 

1. Procesul de selecție se va desfășura în conformitate cu calendarul stabilit (Anexa 1 a prezentei 

proceduri). 
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2.   Informarea  cadrelor  didactice  din  Liceul „Regina Maria” Dorohoi privind   procedura  de  selecție  

se va realiza prin postarea prezentei proceduri pe site-ul școlii, trimiterea pe emailul fiecărui 

profesor și afișarea la avizierul din cancelarie. 

 

3.   Prezentarea cursului și  a profilului participanților -  Anexa 2. 

 

4.   Descrierea rezultatelor învățării -  Anexa 3. 

 

5.  Responsabilitățile și activitățile care vor trebui desfășurate de cadrele didactice participante la 

cursul de formare -  Anexa 4. 

 

 

6. ÎNSCRIEREA ȘI ÎNREGISTRAREA DOSARULUI DE CANDIDATURĂ 

 

(1) Depunerea dosarelor de candidatură se va face la secretariatul școlii, cu număr de înregistrare în 

registrul şcolii. 

 

(2) Dosarul de candidatură va conține următoarele documente: 

 Cerere-tip de înscriere (Anexa 5)  

 Scrisoare de intenție cu argumentarea necesității de formare -10 puncte (5p - prezentarea 

nevoilor de formare,  5p - privind modul în care va integra competențele dobândite în 

managementul departamentului de care răspunde) 

 CV Europass (Anexa 6) însoțit de copii ale documentelor justificative conform criteriilor 

de selecție. 

 Acord privind utilizarea datelor și a imaginii personale (Anexa 7) 

 Declarație privind rambursarea contravalorii cheltuielilor în cazul renunțării fără motiv 

justificat la proiect. (Anexa 8) 

 Adeverință din care să reiasă statutul – cadru didactic titular, Aria curriculară, 

disciplina predată, responsabilitatea în cadrul comisiilor.  

 

(3) Documentele vor fi numerotate și așezate în dosar în ordinea menționată în prezenta procedură. 

(4) Dosarele care nu conțin toate documentele menționate la paragraful (2) din prezenta procedură 

vor fi respinse. 

(5) Dacă în dosarul candidatului nu există copii ale documentelor justificative pentru mențiunile din 

CV (doar cele evaluate în vederea stabilirii punctajului de departajare), acestea nu vor primi punctajul 

aferent în procesul de evaluare. 
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7. DESFĂȘURAREA SELECȚIEI 

 

- Comisia de selecție va cuprinde un Președinte și 2 membri. 

- Stabilirea Comisiei de selecție se va face prin decizie internă. 

- Comisia de selecție va fi formată din 3 membri ai Consiliului de profesoral al școlii care nu aplică 

pentru cursul de formare din cadrul acestui proiect. În situația în care, din diverse motive, nu se 

întrunește numărul necesar pentru a putea constitui Comisia de selecție doar din membrii Consiliului 

profesoral, se va solicita participarea membrilor Asociației de părinți din cadrul școlii. 

 

- Principalele atribuții ale Comisiei de selecție sunt: 

- verificarea dosarelor 

- afișarea listei candidaților înscriși 

- detalierea criteriilor și subcriteriilor de evaluare și a punctajelor aferente acestora 

- evaluarea candidaților - portofoliu 

- soluționarea contestațiilor 

- întocmirea listei participanților la cursuri și a rezervelor în ordinea descrescătoare a punctajelor  

- afișarea rezultatelor 

- întocmirea procesului-verbal de selecție și predarea acestuia către coordonatorul proiectului şi 

conducerea şcolii. 

 

- Membrii Comisiei de selecție vor asigura: 

- evaluarea obiectivă a candidaturilor 

- transparența procesului de selecție 

- respectarea procedurilor și a termenelor stabilite în calendarul selecției 

- păstrarea confidențialității pe toată durata evaluării. 

 

PROBA DE SELECȚIE va consta în: 

- verificarea încadrării în grupul țintă 

- evaluarea portofoliului candidatului 

 

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 

 

Cadrele didactice participante trebuie 

- să fie profesor titular la Liceul “Regina Maria” 

- să dețină atribuții de conducere, monitorizare și control la nivelul instituției/ departamentelor CA, 

CEAC, SCIM, Consilier educativ, responsabili de Arii curriculare, Contabilitate, Secretariat 

- să realizeze activități de evaluare, monitorizare și control în cadrul școlii 

- să manifeste dorință de implicare și de îmbunătățire a activității desfășurate în școală  

- să se angajeze că participă integral la toate etapele de formare 
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- să manifeste dorință de lucru în echipă 

- să dovedească un nivel mediu (A2) de cunoaștere a limbii engleze  

- să se angajeze că promovează programul Erasmus+ 

 

În vederea atingerii obiectivului de formare, locurile vor fi distribuite astfel:  

- Director, director adjunct – 2 locuri 

- Contabilitate (management financiar) – 1 loc 

- Secretariat (management resurse umane) – 1 loc 

- Membri ai Consiliului de Administrație – 1 loc  

- Coordonatori ai Comisiilor Permanente: CEAC, SCIM, Comisia pentru Curriculum, Consilier 

educativ – 2 locuri 

- Responsabili Arii Curriculare – 3 locuri 

- Membri Comisii permanente cu rol de evaluare/monitorizare – rezerve 

În cazul în care nu vor fi depuse cereri de încadrare în grupul beneficiarilor din cadrul unor 

compartimente, conform numărului de locuri alocate, locurile disponibile vor fi distribuite celorlalte 

compartimente încluse în grupul țintă. 

- CRITERII DE SELECȚIE: 

 încadrare în grupul țintă 

 evaluarea Scrisorii de motivație cu argumentarea necesității de formare -10 puncte (5p - 

prezentarea nevoilor de formare în domeniul managementului,  5p - privind modul în care va 

integra competențele dobândite în managementul departamentului de care răspunde) 

 evaluare CV -  

 implicare în activități de evaluare, monitorizare și control la nivelul școlii- 5 p 

(1p/activitate) 

 elaborare Proceduri la nivelul școlii 5 p (2,5 p./procedură) 

 

CRITERII DE DEPARTAJARE între candidații cu punctaje egale, în următoarea ordine: 

1. să nu fi participat la alte mobilități 

 

- Nu există limită minimă de punctaj. Ierarhizarea se va face în ordinea descrescătoare a punctajului 

obținut.  

- Rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul școlii și panoul proiectului. 

- Dacă un participant declarat admis nu poate efectua mobilitatea, locul este preluat de primul ca 

punctaj de pe lista de rezervă. 

- Eventualele contestații referitoare la evaluarea portofoliului se rezolvă în prezența candidatului de 

către Comisia de selecție, conform calendarului procesului de selecție. 
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III. DISPOZIȚII FINALE 

 

1. La încheierea procesului de selecție, președintele Comisiei de selecție va preda coordonatorului de 

proiect un proces verbal al selecției, semnat de toți membrii Comisiei de selecție, împreună cu 

borderourile, fișele de evaluare și rezultatele candidaților. 

2. Anexele 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta procedură de selecție. 

 

 

 

ANEXE  

Anexa 1 – Calendarul selecției participanților la mobilități 

Anexa 2 – Prezentarea cursului de formare 

Anexa 3 – Rezultatele aşteptate ale activităţii de învățare  

Anexa 4 - Responsabilitățile și activitățile care vor trebui desfășurate de cadrele didactice selectate  

Anexa 5 – Cerere-tip de înscriere 

Anexa 6 – Formular CV Europass 

    Anexa 7 - Acord privind utilizarea datelor personale si a imaginii personale  

    Anexa 8 - Declarație privind rambursarea contravalorii cheltuielilor în cazul renunțării fără motiv 

justificat la proiect.  
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ANEXA 1 

 

 

CALENDARUL SELECȚIEI PARTICIPANȚILOR LA CURSURI DE FORMARE 

în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 – personal didactic de conducere și a șefilor de compartimente – management  

 

Nr. 
crt. 

Activitatea Responsabil Data 

Etapa 1 

1. Informarea cadrelor didactice de la Liceul “Regina Maria” 

Dorohoi privind procedura de selecție în cadrul şedinţei 

Consiliului Profesoral şi pe adresa electronică personală   

Coordonator proiect  

01.02. 2022 

2. Postarea prezentei proceduri pe site-ul școlii și afișarea sa la 

avizierul din cancelarie 

Coordonator proiect  

01.02.2022  

3. Emiterea deciziei interne referitoare la constituirea Comisiei 

de selecție 

Director 10.02.2022 

4. Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concursul de selecție 

la secretariatul școlii, cu număr de înregistrare 

Secretariat 01-10.02.2022 

5. Evaluarea dosarelor candidaților Comisia de selecție 11-15.02.2022 

9. Afișarea rezultatelor (pe site-ul școlii și la avizierul din 

cancelarie) 

Comisia de selecție 16.02.2022 

10. Depunerea contestațiilor  

 

Comisia de contestații 16-17.02.2022 

11. Rezolvarea contestațiilor Comisia de contestații 17-21.02.2022 

12. Afișarea rezultatelor finale (pe site-ul școlii și la avizierul din 

cancelarie) 

Comisia de contestații 22.02.2022 
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ANEXA 2 

 

 

               PREZENTAREA CURSULUI DE FORMARE ȘI PROFILUL PARTICIPANȚILOR 

din cadrul proiectului Erasmus+ KA1 

 

 

Vor fi selectate 10 cadre didactice + 2 rezerve pentru participarea la cursuri 

 

Cursul  – COACHING  

Furnizorul de cursuri:  ANATOLIA Education 

Perioada de desfășurare: 04-08.07.2022 

Locul de desfășurare:  Istanbul, TURCIA 

Participanți: 10 cadre didactice  

 

Scopul: Perfecționarea profesională a personalului didactic de conducere și a șefilor de compartimente, 

în acord cu exigențele managementului modern 

 

Obiective:  

- Dezvoltarea competențelor de management 

- Stabilirea contractului de management 

- Stabilirea unei viziuni asupra managementului unei instituții 

- Stabilirea unei viziuni comune de management al unei instituții  

 

Rezultate: 

Toți participanții vor: 

• Identifica cele mai bune practici de management în educație 

• Elabora un plan de acțiune 

• Analiza metodele concentrându-se pe strategiile de coaching/management 

 

Program de formare : 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=24169

7  

https://anatolia-ec.com/k-course/coaching/  

 

 

 

 

 

 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=241697
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=241697
https://anatolia-ec.com/k-course/coaching/
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ANEXA 3 

 

REZULTATELE          ÎNVĂȚĂRII DOBÂNDITE           PRIN      CURSURI        DE  FORMARE 

în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 

 

 

 

Rezultatele activității de învățare sunt: 

- 10 cadre didactice cu atribuții de conducere, monitorizare și evaluare a diverse departamente 

din școală participă la cursuri de formare la nivel european, în cadrul Programului Erasmus+  

- Portofoliu de documente și proceduri manageriale creat și promovat de beneficiarii activităților 

de formare 

- 5 Standarde de performanță definite și aplicate începând cu anul școlar 2022-2023 

- Schimb de bune practici cu cel puțin 5 reprezentanți a unităților de învățământ europene 

- Work-shop realizat la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani cu scopul valorizării și 

multiplicării rezultatelor învățării  

- Cadrele didactice cu atribuții de conducere, monitorizare și control au dezvoltat competențe 

pentru aplicarea unui management eficient 

- Liceul “Regina Maria” devine centru-resursă al zonei pentru activități de formare și 

perfecționare 

- Cadrele didactice devin resurse pentru omologii din județ 

- Instituția se bucură de un management eficientizat, actualizat, în concordanță cu învățământul 

la standarde europene, capabil să asigure evoluția profesională a elevilor, profesorilor și a 

întregii comunități 

INDICATORI:  

- Număr de cadre didactice cu atribuții de conducere, monitorizare și control formate la 

standarde europene 

- Numărul procedurilor și a documentelor create 

- Numărul standardelor de performanță aplicabile din anul școlar 2022-2023 

- Numărul acțiunilor inițiate cu parteneri europeni cu scopul schimbului de bune practici la 

nivel managerial 

- Numărul reprezentanților unităților de învățământ din județul Botoșani participanți la 

Atelierul de lucru organizat în cadrul Inspectoratului Școlar Județean   

- Numărul cadrelor didactice beneficiare aflate în poziții de conducere, monitorizare, control și 

la nivel județean: membri în Consilii Consultative la nivelul disciplinelor școlare, formatori ai 

Casei Corpului Didactic Botoșani, mentori, metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean  
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ANEXA 4  

 

Responsabilitățile și activitățile care vor trebui desfășurate 

 de cadrele didactice selectate 

 

 

1. Participarea personalului didactic de conducere și a șefilor de compartimente din liceu, la 

workshop uri/stagii de formare/schimburi de experiență în concordanță cu exigențele 

managementului modern, în perioada 2021-2023, prin programul ERASMUS+. 

2. Elaborarea și implementarea unui portofoliu de documente și proceduri manageriale, ca 

urmare a schimbului de experiență la nivel european, la care participă cel puțin 10% dintre angajații 

cu responsabilități manageriale 

3. Valorificarea experienței de formare a directorilor și consilierului educativ prin definirea și 

aplicarea a 5 standarde de performanță, în anii școlari 2021-2025 

4. Crearea unui ghid comun și utilizarea sistemului informatic, în fiecare an școlar din intervalul 

2021-2025 prin facilitarea schimburilor de bune practici cu experți din alte sisteme de învățământ 

europene, valorificând câte un partener din țările cu care școala a desfășurat proiecte, prin 

programul ERASMUS+ 

5. Organizarea unui workshop la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani de valorizare 

și multiplicare a rezultatelor în cadrul întrunirilor de specialitate a personalului didactic de 

conducere și a responsabililor de compartimente   

 

Conform prevederilor din Carta mobilității Erasmus, echipa de proiect va asigura următoarele 

aspecte: 

a) Orientarea și informarea participanților 

După etapa de selecție și anunțare a rezultatelor, participanții vor fi consiliați cu privire la: Programul 

Erasmus+, priorități, tipuri de Acțiuni, obiectivele proiectului, rezultatele așteptate, calendarul de 

activități, impactul urmărit, furnizorul de curs-istoric, experiență, confirmarea calității. 

Termen: 01 martie 2022 

Responsabil: echipa de proiect 

 

b) Semnarea Acordurilor de mobilitate 

Liceul "Regina Maria" Dorohoi va încheia cu fiecare participant un Acord de mobilitate, în care 

profesorul se angajează să participe la toate etapele proiectului, să atingă obiectivele propuse, să 

realizeze produsele intelectuale urmărite. 

Termen: 15 martie 2022 

Responsabil: coordonatorul și conducerea școlii 

 

c) Semnarea Contractelor tripartite 

Contractele urmăresc stabilirea exactă a obligațiilor fiecărei părți: Liceul "Regina Maria" Dorohoi, cadrul 

didactic participant, furnizorul de formare. 

Termen: 1 aprilie 2022 

Responsabil: coordonatorul de proiect 
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d) Pregătirea lingvistică a participanților se desfășoară pe o perioadă de 2 săptămâni, 30 de ore, cu 

profesor de Limba engleză, respectând principiul evitării conflictelor de interese. 

Profesorii vor realiza activități practice, de înțelegere și exprimare orală și scrisă, de interacțiune și joc de 

rol. Se va realiza o sesiune de evaluare a nivelului de competență, toți participanții având obligația să aibă 

cel puțin nivelul A2 la înțelegere și exprimare orală, înțelegere și exprimare scrisă. Rezultatele vor fi 

consemnate în Pașaportul lingvistic al fiecărui participant. 

Termen: 1-15 aprilie 2022 

Timp alocat:30 de ore de pregătire, 2 ore evaluare 

Responsabil: profesor de limba engleză  

 

e) Pregătire culturală și pedagogia stagiului 

Cei 12 profesori (10 + 2 rezervă) vor beneficia de o etapă de pregătire culturală: elemente de cultură și 

civilizație, clișee și stereotipuri. Etapa de pregătire va fi realizată de 

un profesor, evitând conflictul de interese. 

Pedagogia stagiului va fi realizată de un membru al echipei de proiect, în care se vor explica 

participanților aspecte privind programul de formare, regulament, obligații, drepturi, persoana de contact 

pentru sprijin, formele de evaluare și certificare. 

Termen: mai 2022 

Timp alocat:2 sedinte de 3 ore fiecare 

Responsabil:Gheorghiță Geanina,membru în echipa de proiect, profesor de geografie și 

coordonatorul de proiect 

 

f) Pregătirea pentru mobilitate-suport logistic 

Liceul "Regina Maria" se va ocupa/va consilia în vederea achiziționării biletelor de transport 

Instituția va consilia participanții să obțină Cardul de sănătate, gratuit, de la Casa de Asigurări de 

Sănătate. De asemenea, se va ocupa de încheierea unei polițe de asigurare a grupului, în caz de furt, 

accident, boală, deces etc. 

La cererea participanților, Liceul poate face demersuri pentru plata taxei de curs, oficializând relația între 

cele două instituții. 

Termen: mai-iunie 2022 

Timp alocat pentru pregătirea grupului țintă: 3 ore, iunie 2020 

Responsabil: Gheorghiță Geanina, Ciobanu-Ilucă Cristina și contabilul instituției 

 

g) Pregătirea pentru situații de risc 

Liceul "Regina Maria" realizează o serie de activități în vederea prevenirii situațiilor de risc: 

- Am analizat oferta de formare din Catalogul de cursuri Erasmus+ și am selectat furnizorul de cursuri în 

funcție de obiectivele propuse,de relevanța lor pentru obiectivele proiectului,de gradul de satisfacție a 

beneficiarilor anteriori. Alegând un curs din Catalogul Erasmus+, ne-am asigurat de credibilitatea activității 

de formare. 

- Vom selecta si doi profesori pe lista de rezervă, ce vor participa la toate activitățile de pregătire: 

lingvistică, culturală,pregătirea stagiului. 

- Am selectat și contactat alte două instituții, care oferă cursuri asemănătoare ca tematică și 

obiective, în aceeași perioadă 
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- Prezentarea listei de contacte în caz de situații de risc: aeroport, SMURD, Ambasadă 

- De asemeni, vom asigura contactul între un reprezentant al Furnizorului de cursuri cu grupul de 

participanți, în vederea asigurării tuturor conndițiilor pentru o bună desfășurare a activităților de formare și 

a mobilității. 

Termen: ianuarie-iulie 2022 

Timp alocat pentru pregătirea participanților:3 ore 

Responsabili:Bolohan Gabriela,Ciobanu-Ilucă Cristina,membri în echipa de proiect 
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ANEXA 5 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

  

Doamnă Director, 

 

Subsemnatul(a),  _ _____________________________________________________, 

posesor  al   actului de identitate CI/BI Seria    _ Nr._________CNP _   _________________, 

vă rog să îmi aprobați înscrierea la concursul de selecție pentru participarea la cursul de 

formare_________________________   ____ ____________________________       

________,  care se  va  desfășura la   ________________________________________în perioada 

 ___________________, din cadrul proiectului Erasmus+ - Acțiunea Cheie1  (numărul de referință: 

2021-1-RO01-KA121-SCH-000010327 implementat Liceul “Regina Maria” Dorohoi, implementat în 

perioada 01. 

Menționez că îndeplinesc condițiile de înscriere, fiind încadrat la Liceul Regina Maria,  pe funcția 

de  ________________________________, și că am statut de cadru didactic titular. 

Declar că am luat la cunoștință prevederile legale în vigoare și informațiile prevăzute în Ghidul 

programului Erasmus+ 2021, și în Apelul național la propuneri pentru proiecte Erasmus+ 2021 (disponibile 

pe site-ul https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura sau 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_ro 

), precum și de obligația pe care o am de a respecta contractul încheiat între mine și Liceul „Regina Maria” 

Dorohoi (ca parte a contractului dintre ANPCDEFP și Liceul „Regina Maria” Dorohoi). 

Mă angajez să respect cerințele și termenele prevăzute de implementarea proiectului Erasmus+ - 

Acțiunea KA 101 - să particip la activitățile care îmi revin și să întocmesc toate documente solicitate de 

echipa de proiect, să asigur diseminarea informațiilor dobândite din cursul de formare la care mă înscriu și 

să asigur sustenabilitatea proiectului.  

 Subsemnatul/a,_  _______________________________________________,declar că  

informațiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete și corecte în fiecare detaliu. 

 

                       Data,                                                                                                   Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

Doamnei Director al Liceului „Regina Maria” Dorohoi

https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura
https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura
https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura
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ANEXA  7 

 

ACORD privind utilizarea datelor  

cu caracter personal și a imaginii personale 

 

 

 

Subsemnatul/a___________________________________________________________________

______________, domiciliat(ă) în localitatea_____________________________________ 

județul________________________, str._________________________________________________, 

posesor al CI seria_____, numărul_____________ eliberată de__________________________________, 

la data de ____________________________________, 

CNP_____________________________________, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și 

prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Ministerul Educației, conform prevederilor Legii nr. 

677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date, cu modificările  și completările  ulterioare, în cadrul proiectului Erasmus+ - 

Acțiunea Cheie1, numărul de referință: 2021-1-RO01-KA121-SCH-000010327, implementat de Liceul 

“Regina Maria” Dorohoi,  în perioada 01.09.2021 – 30.11.2022.   

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

figurez, fotografii care au fost realizate în cadrul proiectului Erasmus+ - Acțiunea Cheie1 -în activități de 

diseminare, produse finale, articole de presă, site-ul proiectului, albume de proiect, și alte activități aferente 

parteneriatului. 

 

 

 

 

Data: ______________________    Semnătura: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de Implementare a Proiectelor 

Erasmus+),  în scopul implementării activităților specifice proiectului Erasmus+ - Acțiunea Cheie1.  Vă 

puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 

677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă la MENCS -UIPFFS. 
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ANEXA 8  

 

 

DECLARAŢIE 

 

 

Subsemnatul/ă __________________________________________________________________ 

profesor la Liceul „Regina Maria” Dorohoi, CNP_____________________ domiciliat/ă 

în_____________________________str. _____________________, nr. __________, bl. _______, ap. 

_______, telefon ____________________, email __________________________________________ 

identificat cu _______ seria _____ numărul ___________________ valabil până la data 

_____________________ 

                Declar pe propria răspundere că am fost informat/ă cu privire la responsabilitatea rambursării 

integrale a contravalorii cheltuielilor efectuate în scopul participării mele la mobilitățile proiectului în cazul 

renunțării indiferent de motiv, exceptând cazurile de urgenţă majoră, aşa cum sunt prevăzute în Ghidul 

Programului Erasmus+. Voi rambursa integral contravaloarea cheltuielilor efectuate, inclusiv diferența 

costului pentru achiziționarea unui bilet de călătorie pentru un alt profesor, conform regulamentului 

financiar Erasmus +. 

 

 

                                   

                           Data,                                                                        Semnătura, 

______________________                                           _____________________ 


