Liceul Teoretic “Lucian Blaga”
Cluj-Napoca, Aleea Băişoara nr. 2-4
tel. 0264546627, fax 0264544616
www.liceulblagacluj.ro

CERERE ÎNSCRIERE CONCURS SELECȚIE CADRE DIDACTICE

Programul Erasmus +
PROIECTUL Sărbători în Europa - Să sărbătorim Europa! (Feiern in Europa - lasst uns
Europa feiern) cu numărul de referință 2019-1-DE03-KA229-059676_3
Subsemnatul/a_________________________________, cadru didactic ____________ la Liceul
Teoretic ,,Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, specializarea____________________________, doresc să
particip la concursul de selecţie în vederea participării la la mobilitatea transnațională din Franța
(Strasbourg), în perioada 17-22 februarie 2020.
Anexez în dosar următoarele documente:
- cerere-tip de participare la mobilitate
- scrisoare de intenție
- CV în format european
- acord privind utilizarea datelor personale și a imaginii personale în cadrul activităților/produselor
proiectului/site/forum
- extras cod IBAN, în Euro, la Banca Transilvania

Data

Semnătura

Liceul Teoretic “Lucian Blaga”
Cluj-Napoca, Aleea Băişoara nr. 2-4
tel. 0264546627, fax 0264544616
www.liceulblagacluj.ro

CERERE ÎNSCRIERE CONCURS SELECȚIE CADRE DIDACTICE
Programul Erasmus +
PROIECTUL Probleme deschise pentru învățare (Problèmes ouverts pour apprendre – P.O.P.A.) cu
numărul de referință 2019-1-FR01-KA229-063078_2
Subsemnatul/a_________________________________, cadru didactic ____________ la Liceul
Teoretic ,,Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, specializarea____________________________, doresc să
particip la concursul de selecţie în vederea participării la la mobilitatea transnațională din din Italia
(Roma), în perioada 25 februarie-1 martie 2020.
Anexez în dosar următoarele documente:
Anexez în dosar următoarele documente:
- cerere-tip de participare la mobilitate
- scrisoare de intenție
- CV în format european
- acord privind utilizarea datelor personale și a imaginii personale în cadrul activităților/produselor
proiectului/site/forum
- extras cod IBAN, în Euro, la Banca Transilvania

Data

Semnătura

Liceul Teoretic “Lucian Blaga”
Cluj-Napoca, Aleea Băişoara nr. 2-4
tel. 0264546627, fax 0264544616
www.liceulblagacluj.ro

DECLARAŢIE PRELUCRARE DATE PERSONALE

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

localitatea

…………….………............……..…,

judeţul….…………………,

strada

……………………………., posesor al CI/certificat de naștere 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 Proiectului Erasmus+ Probleme deschise pentru învățare (Problèmes ouverts pour
apprendre – P.O.P.A.) cu numărul de referință 2019-1-FR01-KA229-063078_2
De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor materialelor în care
figurez eu (video, audio, foto), materiale care au fost realizate în cadrul proiectului Probleme deschise
pentru învățare (Problèmes ouverts pour apprendre – P.O.P.A.) cu numărul de referință 2019-1-FR01KA229-063078_2, în activităţi de diseminare, produse finale, articole de presă, site-ul proiectului,
albume de proiect, și alte activităţi aferente parteneriatului.

Data: ______________________

Semnătura: ___________________
Semnătura

părinte/tutore

pentru elevii minori ________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educației si Formării Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de Implementare a Proiectelor
Erasmus+), în scopul implementării activităţilor specifice proiectului
Probleme deschise pentru învățare (Problèmes ouverts pour apprendre – P.O.P.A.) cu numărul de
referință 2019-1-FR01-KA229-063078_2

Liceul Teoretic “Lucian Blaga”
Cluj-Napoca, Aleea Băişoara nr. 2-4
tel. 0264546627, fax 0264544616
www.liceulblagacluj.ro

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 Proiectului Erasmus + Sărbători în Europa - Să sărbătorim Europa! (Feiern in
Europa - lasst uns Europa feiern) cu numărul de referință 2019-1-DE03-KA229-059676_3
De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor materialelor în care
figurez eu (video, audio, foto), materiale care au fost realizate în cadrul proiectului Sărbători în Europa Să sărbătorim Europa! (Feiern in Europa - lasst uns Europa feiern) cu numărul de referință 2019-1DE03-KA229-059676_3 , în activităţi de diseminare, produse finale, articole de presă, site-ul proiectului,
albume de proiect, și alte activităţi aferente parteneriatului.

Data: ______________________

Semnătura: ___________________
Semnătura

părinte/tutore

pentru elevii minori ________
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educației si Formării Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de Implementare a Proiectelor
Erasmus+), în scopul implementării activităţilor specifice proiectului
Sărbători în Europa - Să sărbătorim Europa! (Feiern in Europa - lasst uns Europa feiern) cu numărul
de referință 2019-1-DE03-KA229-059676_3

Liceul Teoretic “Lucian Blaga”
Cluj-Napoca, Aleea Băişoara nr. 2-4
tel. 0264546627, fax 0264544616
www.liceulblagacluj.ro

CERERE ÎNSCRIERE CONCURS SELECȚIE ELEVI
Programul Erasmus +
PROIECTUL Sărbători în Europa - Să sărbătorim Europa! (Feiern in Europa - lasst uns
Europa feiern) cu numărul de referință 2019-1-DE03-KA229-059676_3
Subsemnatul/a_________________________________, elev în clasa

__________, la Liceul

Teoretic ,,Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, doresc să particip la concursul de selecţie în vederea participării
la mobilitățile transnaționale din cadrul acestui proiect.
Anexez în dosar următoarele documente:
- cerere-tip de participare la mobilitate
- scrisoare de intenție
- CV în format european
- copie după carte identitate/certificat de naștere
- acordul părinților pentru deplasarea în străinătate
- acordul părinților pentru găzduirea unui elev din echipele transnaționale
- copie după pagina cu mediile din carnetul de elev
- acord privind utilizarea datelor personale și a imaginii personale în cadrul
activităților/produselor proiectului/site/forum
- extras cod IBAN, în Euro, la Banca Transilvania (în cazul în care elevul este minor, se va atașa un
extras pe numele părintelui/tutorelui legal)

Data

Semnătura

Liceul Teoretic “Lucian Blaga”
Cluj-Napoca, Aleea Băişoara nr. 2-4
tel. 0264546627, fax 0264544616
www.liceulblagacluj.ro

CERERE ÎNSCRIERE CONCURS SELECȚIE ELEVI
PROIECTUL Probleme deschise pentru învățare (Problèmes ouverts pour apprendre – P.O.P.A.) cu
numărul de referință 2019-1-FR01-KA229-063078_2

Subsemnatul/a_________________________________, elev în clasa

__________, la Liceul

Teoretic ,,Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, doresc să particip la concursul de selecţie în vederea participării
la la mobilitatea transnațională din Italia (Roma), în perioada 25 februarie- 1 martie 2020.
Anexez în dosar următoarele documente:
- cerere-tip de participare la mobilitate
- scrisoare de intenție
- CV în format european
- copie după carte identitate/certificat de naștere
- acordul părinților pentru deplasarea în străinătate
- acordul părinților pentru găzduirea unui elev din echipele transnaționale
- copie după pagina cu mediile din carnetul de elev
- acord privind utilizarea datelor personale și a imaginii personale în cadrul
activităților/produselor proiectului/site/forum
- extras cod IBAN, în Euro, la Banca Transilvania (în cazul în care elevul este minor, se va atașa un
extras pe numele părintelui/tutorelui legal)

Data

Semnătura

Liceul Teoretic “Lucian Blaga”
Cluj-Napoca, Aleea Băişoara nr. 2-4
tel. 0264546627, fax 0264544616
www.liceulblagacluj.ro

ACORD PĂRINTE/TUTORE LEGAL PENTRU GĂZDUIRE ELEV ÎN CADRUL
PROIECTULUI ERASMUS+ AL LICEUL TELORETIC « LUCIAN BLAGA »

Subsemnatul, _______________________________________ părinte/tutore legal al
elevului/elevei______________________________________ din clasa ___________ de la Liceul
Teoretic « Lucian Blaga », îmi exprim acordul de a găzdui un elev/o elevă din echipele transnaționale în
cadrul mobilităților din România din proiectul (bifați proiectul dorit):
o Toți prieteni pe internet
o Sărbători în Europa – Să sărbătorim Europa!
o Probleme deschise pentru învățare

Data

Semnătura

Liceul Teoretic “Lucian Blaga”
Cluj-Napoca, Aleea Băişoara nr. 2-4
tel. 0264546627, fax 0264544616
www.liceulblagacluj.ro

ACORD PĂRINTE/TUTORE LEGAL PENTRU PARTICIPARE ELEV LA O MOBILITATE
ÎN STRĂINĂTATE ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+ AL LICEUL TELORETIC
« LUCIAN BLAGA »

Subsemnatul, _______________________________________ părinte/tutore legal al
elevului/elevei______________________________________ din clasa ___________ de la Liceul
Teoretic « Lucian Blaga », îmi exprim acordul acesta/aceasta să participe la o mobilitate în străinătate în
proiectul (bifați proiectul dorit):
o Toți prieteni pe internet
o Sărbători în Europa – Să sărbătorim Europa!
o Probleme deschise pentru învățare

Data

Semnătura

