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Anexa  1 

 

Nr. .....................din ...........................  

 

CERERE DE ÎNSCRIERE  

     

Subsemnatul …..................……………………………………………............................…, 

posesor al C.I.  ………..      seria …………..      , elev/ă în clasa a  …………… , la  Colegiului 

Tehnic de Căi Ferate ”Unirea”, Pașcani  doresc să particip la Concursul de selecție în vederea 

constituirii echipei participante la stagiul de practică organizat la Torino, Italia în perioada  9-29 

mai 2021, în cadrul proiectului ”FII ANTREPRENORIAL!FII PRACTIC, NU ABANDONA!”- 

2020-1-RO01-KA102-079349.  

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:  

1. Copie după cartea de identitate 

2. CV – Europass (https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor)  

3. Scrisoare de intenție  (a se respecta cerințele din anexa 2) 

4. Acordul părinţilor/susținătorilor legali pentru mobilitate (anexa 3) 

5. Acordul de prelucrare a datelor personale (anexa 4) 

6. Recomandări din partea profesorului diriginte (anexa 5) 

7. Recomandări din partea profesorului de instruire practică (anexa 6) 

8. Fișă de evaluare (anexa 7) 

9. Adeverințe cu mediile modulelor de specialitate și media la purtare în anul școlar 2019-

2020 

10. Orice document care atestă statutul de persoană dezavantajată din punct de vedere socio-

economic (certificat/adeverință etc). 

 

 

 

Data ................................     Semnătura elevului .......................... 

 

 

 

Doamnei Director al Colegiului Tehnic de Căi Ferate ”Unirea”, Pașcani 

 
 

 

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor
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Anexa 2 

 

 
 

Structura SCRISORII DE INTENȚIE 

 

 solicitată candidaților la concursul de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului ,,Fii 

Antreprenorial! Fii PRactic, nu Abandona! ” (2020-1-RO01-KA102-079349) 

 

 Prezentarea candidatului: (nume, inițiala tatălui, prenume), liceul, clasa. 

 Scrisoarea trebuie sa conțină: 

 motivația candidatului pentru a participa la acest proiect  

 așteptările pe care acesta le are privind pregătirea sa teoretică și practică,  

 perspectivele de dezvoltare ale carierei personale,  

 alte informații sau comentarii personale pe care candidatul le consideră pertinente. 

 Scrisoarea de intenție poate fi tehnoredactată (va avea aproximativ 500 de cuvinte, corp 12, 

Times New Roman, la 1,5 rânduri) sau scrisă de mână. 

 Subliniem importanța originalității în elaborarea scrisorii de intenție! 

 

 

 

Data……………………                                Semnătura candidatului…………………………….. 
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Anexa 3 

 

Acord părinte/reprezentant legal 

 

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

…..............…, în calitate de părinte/reprezentant legal al elevului 

………………………………………..............., de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate ”Unirea”, 

Pascani, sunt de acord înscrierea candidaturii copilului meu, posesor al C.I.  seria …… nr 

…………… la concursul de selectie pentru participarea la stagiul de practica organizat la Torino, 

Italia, în perioada  9- 29 mai 2021, în cadrul proiectului ”FII ANTREPRENORIAL!FII 

PRACTIC, NU ABANDONA!”- 2020-1-RO01-KA102-079349.  

Precizez că am luat notă de prevederile procedurii de selecție din proiectul menționat mai 

sus și sunt de acord cu acestea.   

 

 

 

 

 

 

Data……………    Semnătură părinte/reprezentant legal..................... 
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Anexa 4 

 

 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND ACORDUL PENTRU PRELUCRAREA 

DATELOR CU CARACTER PERSONAL ELEVI 
 
         Subsemnatul(a) ……………………………………………… domiciliat în localitatea 

………………………….., str………………………………, nr……….., bl……….., sc……….., 

ap………., posesor al BI/CI seria………, nr………………., eliberat de………………………..la data 

de……………….., în calitate de reprezentant legal 

al minorului…………………………………………………………. 

DECLAR CĂ ÎMI DAU ACORDUL 

          Pentru stocarea, prelucrarea, transmiterea și utilizarea datelor cu caracter personal (copii de pe 

certificatul de nastere, CI) ale minorului……………………………………………………… inclusiv 

publicarea de fotografii în scopul promovării imaginii școlii și a produselor realizate în cadrul 

proiectului ,,Fii Antreprenorial! Fii PRactic, nu Abandona! ” (2020-1-RO01-KA102-079349) conform 

prevederilor Legii Educatiei nr.1/2011, Legii nr. 677/2001, Legii nr. 506/2004  și  ale  Regulamentul 

679/27.04.2016 privind  protecția persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal. 

 

 

 

 

Declarant, 

Nume si prenume……………………………          Semnătura:………………… 

 

                                                                                  Data:………………………. 
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 RECOMANDARE din partea profesorului diriginte 

Pentru înscrierea la concursul de selecţie: 

Proiect nr. 2020-1-RO01-KA102-079349. 

 

Numele şi prenumele elevei/elevului..................................................................................  

Clasa: a XI-a ...........  

Calificarea :…… 

În cadrul colectivului clasei a XI-a……… 

elevul/eleva…………………………………………………………..dovedește următoarele 

abilități: 
 

1 

(insuficient) 

2 

(satisfăcător) 

3 

(bine) 

4 

(foarte 

bine) 

5 

(excelent) 

Gândire ceativă, originală 
     

Motivaţia de a participa la 

activităţile clasei   

     

Încrederea în sine 
     

Capacitatea de a lucra în echipă 
     

Relaționarea cu ceilalți colegi de 

clasă 

     

Spirit de inițiativă 
     

Implicarea activă în activitățile 

și proiectele școlii 

     

Potențial pentru dezvltarea 

profesională 

     

 

Alte aspecte ( talente speciale, activități deosebite etc.) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………...... 

În calitate de profesor diriginte recomand însrierea la concursul de selecție în vederea mobilități 

din ITALIA, 9 - 29 mai 2021.  

Nume și prenume profesor diriginte:………………… 

Data:…………….. 
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Recomandare din partea profesorului de instruire practică 

Numele şi prenumele elevei/elevului:……. 

Clasa a XI-a…… 

Calificare profesională:………….. 

 

În calitate de profesor de disciplina ……………………………………………., apreciind 

activitatea elevului/elevei......................................................................................am constatat 

următoarele abilități: 

              1 

(INSUFICIENT) 

2 

(SATISFĂCĂTOR) 

3 

(BINE) 

4 

(FOARTE 

BINE) 

5 

(EXCEPŢIONAL) 

Dobândirea și utilizarea unor 

cunoștințe/aptitudini, ce nu fac 

parte din programa școlară 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rezultate  obţinute în domeniul 

specialității  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Manifestarea unui interes 

sporit pentru tot ceea ce 

înseamnă domeniul: Servicii 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Manifestarea iniţiativei şi 

disponibilităţii de a aborda 

sarcini variate 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conştientizarea impactului 

social, economic şi etic al 

domenului: Servicii 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Manifestarea unor atitudini 

favorabile faţă de ştiinţă şi de 

cunoaştere în general 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gândire creativă in 

structurarea si rezolvarea 

problemelor 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Potenţial pentru dezvoltare 

profesională  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Alte aspecte.................................... 

Recomand înscrierea elevului/elevei ........................................................................la 

concursul de selecție în vederea participării la mobilitatea din Italia din perioada 9 – 29 mai 2021.  

Nume şi prenume profesor de specialitate:………. 

Data: 

Semnătura: 
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FIȘĂ DE AUTOEVALUARE /EVALUARE PROIECT ERASMUS+ 

Nr. 20-1-RO01-KA102-079349 

 ,,Fii Antreprenorial! Fii PRactic, nu Abandona! ”  

 

  

Colegiul Tehnic De Căi Ferate ”Unirea”, Pașcani 

Nume și prenume: 

Clasa: 

Condiții DA NU 

1.  Elev în clasa a XI-a, profil servicii     

2.  Media modulelor de specialitate în anul școlar 2019-2020     

3.  Media 10 la purtare în anul școlar 2019-2020     

 

1.  Dosar Punctaj 

general 

Autoevaluare Evaluare 

Opis x x x 

1. Cererea de înscriere tip  x x x 

2. Copie după cartea de identitate;  x x x 

3. CV – Europass  6 
  

4. Scrisoare de intenție  6 
  

5. Acordul părinţilor/susținătorilor legali pentru 

mobilitate 

x x x 

6. Acordul de prelucrare a datelor personale  x x x 

7. Recomandare din partea profesorului diriginte  2 
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8. Recomandare din partea profesorului de instruire 

practică 

2  

  

9. Fișă autoevaluare CV (după criteriile/punctajele 

afișate)+ copii ale diplomelor obținute la olimpiade, 

concursuri din domeniul economic și limba engleză, 

certificări ale activității extrașcolare – 15 p 

15 
  

Faza județeană, regională, și interjudețeană) 

a) olimpiade, concursuri – domeniul economic și limba 

engleză - 6 p, după cum urmează: 

3p - premiile I-II 

2 p - premiile III și mențiune, 

1p - participare 

Maximum 

6 

  

Faza națională 

a) olimpiade, concursuri – domeniul economic și limba 

engleză - 6 p, după cum urmează: 

4 p - orice premiu faza națională 

2 p - participare 

Maximum 

6 

  

Activități extrașcolare - 3 p 3 
  

Criterii socio-economice: 

• Elevi din familii monoparentale sau orfani 

• Elevi din mediul rural 

• Elevi beneficiari de ,,Bursă Bani de liceu” 

• Apartenența la o categorie etnică 

4 (un 

punct 

pentru 

fiecare 

criteriu) 

  

 
Punctaj dosar de candidatură 35 p 

  

 
Punctaj probă scrisă și interviu 65 p, din 

care: 

x 
 

2. Test Administrarea firmei 35 p x 
 

3. 3.1. Test limba engleză 15 p x 
 

3.2. Interviu limbă engleză 15 p x 
 

 
PUNCTAJ FINAL 100p - 

 

 

Data,          Semnătura candidatului, 

Punctaj evaluare finală: 

Manager de proiect, 


