
 

 

 

ANEXA 5 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

Subsemnata/ subsemnatul ……………………………………………………………, 

elev(a) in clasa ………………….. profil ………………………………………………….. 

specializarea ………………………………………………………………………………….., 

avand drept profesor diriginte pe ……………………………………………………………., 

doresc sa ma inscriu la interviu in vederea participarii la proiectul Erasmus + 2021-2-RO01-

KA210-VET-000045071 New learning and training opportunities in tourism and 

gastronomy through Erasmus + 

Confirm îndeplinirea criteriilor prezente în anunţul de selectie de pe site-ul Liceului 

Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt”şi depunerea la termen a dosarului de înscriere. 

 

 

Data,                                                Semnatura,                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXA 6 

 

Acord parinte/reprezentant legal 

 

 Subsemnatul………………………………………..….., posesor la C.I. 

seria…….......nr …………… în calitate de părinte/reprezentant legal al 

elevului……………………………………….., de la Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi 

Sfânt” Vorona - Botoşani, îmi dau acordul cu privire la înscrierea candidaturii copilului meu, 

posesor al C.I. seria……..nr ……………... la concursul de selecţie pentru participarea la 

stagiul de practică organizat prin proiectul Erasmus +  ,, New learning and training 

opportunities in tourism and gastronomy through Erasmus+”  2021-2-RO01-KA210-VET-

000045071 în Antalya, Turcia în anul şcolar 2021-2022, prin finantare europeană.  

Tototdată, în cunoștință de cauză, îmi exprim acordul pentru implicarea copilului meu 

în toate activitățile ce țin de buna desfășurare a procesului de selectie și pregătire a activităților 

proiectului: 

  Depunerea dosarului de candidatură; 

 Participarea la probele pentru selecţie;  

 Pregătirea lingvistică, culturală şi prevenirea riscurilor; 

 Participarea la mobilitate/stagiul de practică; 

 Realizarea produselor finale; 

 Diseminarea rezultatelor; 

 Realizarea documentelor pentru evaluare, raportare şi validare;  

În cazul în care elevul……………………………………………..va fi selectat, 

prezentul acord reprezintă garanţia unei bune colaborari pe tot parcursului derulării 

activităţilor proiectului, între subsemnatul, în caltate de parinte/reprezentant legal şi Liceul 

Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona, instituţia beneficiară a proiectului Erasmus + 

,, New learning and training opportunities in tourism and gastronomy through Erasmus+”  

2021-2-RO01-KA210-VET-000045071    

 

 

Data,                                                                                                  Semnătura părinte, 



 

 

 

Nr. _______________ din_______________ 

 

 

ADEVERINŢĂ 

 

 

Elevul (a) ____________________________________________________ este 

îmscris (a) în clasa _________________________, anul şcolar 2021-2022 la învăţământul 

de zi a obţinut în anul şcolar precedent: media generală _____________________ media la 

purtare __________________ şi a acumulat un număr de absente _____________ 

nemotivate.  

Prezenta adeverinţă serveşte la înscrierea în concursul de selecţie în vederea 

participării activităţile organizat prin proiectul Erasmus +  ,, New learning and training 

opportunities in tourism and gastronomy through Erasmus+”  2021-2-RO01-KA210-VET-

000045071. 

 

 

 

Director,                                                                                         Secretar, 

Prof. Dascălu Sergiu-Marian                                                      Lupu Rodica 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCRISOARE DE RECOMANDARE A PROFESORULUI DIRIGINTE 

 

Proiect ERASMUS +  ,, New learning and training opportunities in tourism and 

gastronomy through Erasmus+”  2021-2-RO01-KA210-VET-000045071 

 

Nume și prenume elev:______________________________________ 

Clasa: ________________ 

Prezentați aspecte pe care le considerați importante despre acest / această elevă, 

inclusiv o descriere a caracteristicilor școlare și personale. Faceți, vă rugăm, o apreciere a sa 

comparativ cu alți elevi din clasa sa, pe o scară de la 1 la 4, în privința criteriilor următoare: 

 

 1 

( satisfăcător) 

2 

( bine) 

3 

( foarte bine) 

4 

(excepțional) 

Gândire creativă, 

originală 
    

Motivația de a 

participa la activitățile 

clasei 

    

Încrederea în sine     

Capacitatea de a lucra 

în echipă 

    

Relaționarea cu ceilalți 

elevi din clasă 

    

Implicarea în 

activitățile școlii 
    

Potențialul pentru 

dezvoltare profesională 

    

 

Adăugați , vă rugăm, orice alte aspecte pe care le considerați elocvente pentru 

caracterizarea elevului/elevei. 

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

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

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

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

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

 

Data:                                                                                                        Sematura dirigintelui: 



 

 

 

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 Naţionale, 

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 + 2021-2-RO01-KA210-VET-000045071 „New 

learning and training opportunities in tourism and gastronomy through Erasmus+” 

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

fotografiilor în care figurez, fotografii care au fost realizate în cadrul proiectului în 

activități de diseminare, produse finale, articole de presă, site-ul proiectului, albume de 

proiect, și alte activități aferente parteneriatului. 

 

 

 

 

 

 

 

Data,                              Semnătura,  
 


