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ANUNŢ 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște organizează selecția 

echipei de elevi pentru participarea la parteneriatul strategic cu titlul: “SCIENCE IS 

COOL !”,   cu număr de referință 2019-1-RO01-KA229-063363_1. 

Mobilitatea va avea loc în Potenza, Italia în perioada 27.03- 4.04.2020. 

Organizarea concursului, conform Calendarului de selecție: 

 16-20 ianuarie 2020: Perioada de depunere a dosarelor (dosarele se pot 

depune până la data de 20 ianuarie 2020, ora 12.00) 

 21 ianuarie 2020: Interviul de selecție (susținerea unui interviu în limba 

engleză) 

 22 ianuarie 2020: Analiza dosarelor de către comisia de selecție  

 23 ianuarie 2020: Afișarea rezultatelor (pe site; la avizierul liceului) 

Pentru participarea la concursul de selecție, candidații trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții: 

Condiții de eligibilitate: 

1. participanții la selecție trebuie să fie elevi ai învățământului liceal ai Liceului 

Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște; 

2. elevii trebuie să aibă acordul părinților de participare la mobilități din altă țară; 

3. dosarele de candidatură să fie corect și complet întocmite. 

Condiții de selecție: 

1. Respectarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură; 

2. Rezultate bune obținute la învățătură și disciplină în semestrul I: media la 

științe peste 7,00 și media 10 la purtare; 

3. Cunoştinţe şi competențe de comunicare în limba engleză; 

Dosarul candidaților va conține: 

 Cerere de înscriere la selecție (Anexa 1) 

 Declarație pe proprie răspundere (Anexa 2) 

 Acord parental (Anexa 3) 

 Recomandare de la profesorul-diriginte (Anexa 4) 

 Adeverinta cu mediile la stiinte, limba engleza, purtare pe semestrul I 

(Anexa 5) 

 Copie act identitate 

         Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și vor fi depuse, în 

ordinea precizată mai sus, într-un dosar cu șină, fiecare pagină fiind numerotată. 
      Dosarele de candidatură vor fi predate profesorului diriginte (responsabilului 

cu comunicarea din proiect) pe baza unui proces-verbal de predare-primire și vor 

primi număr de înregistrare.  
 

Director,                                                                            Coordonator de proiect, 
Prof. Nicolaescu Ileana                                              Prof. Constantinescu Florica   
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Anexa 1 

                                              

CERERE DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL DE SELECȚIE  ÎN ECHIPA DE ELEVI 

A PARTENERIATULUI STRATEGIC “SCIENCE IS COOL !”   

cu număr de referință 2019-1-RO01-KA229-063363_1 

  

                  Doamnă Director, 

 

Subsemnatul/Subsemnata,_______________________________, elev/elevă al/a Liceului 

Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște, în clasa a _______, învățămant liceal, vă rog să-mi 

aprobați înscrierea la concursul pentru selecția în echipa de elevi a Parteneriatului strategic, 

“SCIENCE IS COOL!” cu număr de referință 2019-1-RO01-KA229-063363_1 derulat în 

perioada 2019-2021. 

Dacă voi fi selectat/selectată în echipa de elevi a proiectului, mă oblig să particip la toate 

activitățile acestuia, să mă implic în derularea lor, în bune condiții și să răspund tuturor 

solicitărilor venite din partea echipei de management. 

Datele mele de contact sunt: e-mail:_______________________ telefon: _____________. 

 Subsemnatul/Subsemnata, ______________________________, declar că informațiile furnizate 

în dosarul de candidatură sunt complete și corecte.  

 

 

Data         Semnătura elev,          Semnătura părinte/tutore, 

 

 

 

                Doamnei Director a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște 
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Anexa 2 

DECLARAŢIE 

PENTRU ÎNSCRIEREA ELEVILOR LA CONCURSUL DE SELECȚIE  ÎN ECHIPA 

PARTENERIATULUI STRATEGIC “SCIENCE IS COOL!”  

2019-1-RO01-KA229-063363_1 

Subsemnatul/a_______________________________, elev/ă la Liceul Tehnologic de 

Transporturi Auto Târgoviște, declar pe propria răspundere că: 

 Toate datele din dosarul de candidatură pentru participarea la selecția echipei 

parteneriatului strategic Erasmus+, Acțiunea-cheie 2, cu titlul  “SCIENCE IS COOL !” nr. 

2019-1-RO01-KA229-063363_1, sunt reale şi pot fi demonstrate cu acte originale. 

 Sunt de acord cu procedura de selecţie a echipei de elevi. 

 Am luat la cunoştinţă că fondurile europene din proiect, necesare deplasării transnaționale 

a elevilor acoperă 100% din cheltuieli. 

 Nu există niciun impediment pentru a face parte din echipă, a participa la activităţile şi 

mobilităţile proiectului în ţară şi în străinătate (lipsa acordului părinţilor în cazuri de 

divorţ). 

 Prin acţiunile mele, indiferent dacă voi fi sau nu voi fi selectat în echipa de proiect, nu voi 

aduce prejudicii, injurii sau defăimări programului Erasmus+, parteneriatului şi 

profesorilor din echipa de proiect. 

 Înțeleg faptul că aceste date vor fi stocate și prelucrate de conform Regulamentului (UE) 

2016//679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecția datelor - GDPR).  LTTA va stoca și prelucra aceste date conform 

Regulamentului (CE) nr. 45.2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 

decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a 

acestor date.  

 Înțeleg faptul că pe parcursul evenimentelor organizate pe parcursul derulării proiectului 

se vor face fotografii și/sau filme pentru a fi utilizate de LTTA în scopuri legate de 

promovarea și diseminarea rezultatelor, fără a afecta imaginea mea personală sau 

instituțională. Prin semnarea acestei declarații îmi dau consimțământul de a fi filmat și/sau 

fotografiat din motivele menționate mai sus.  

 

      Data   Semnătura elev                                   Semnătura părinte/tutore 
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Anexa 3 

 

ACORD PARENTAL  

PENTRU ÎNSCRIEREA ELEVILOR LA CONCURSUL DE SELECȚIE  ÎN ECHIPA 

PARTENERIATULUI STRATEGIC ERASMUS+ 

 

 

1.  Sunt părintele/ susţinătorul legal al elevului/elevei___________________________________, 

din clasa _________, de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște. 

 

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

meu/mele la toate activităţile Parteneriatului strategic Erasmus+, Acțiunea-cheie 2, “SCIENCE 

IS COOL!”, derulat în perioada 2019-2021. 

 

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

informaţii personale precum numele, CNP, clasa, şcoala, adresa de e-mail să fie folosite în 

vederea realizării obiectivelor proiectului. 

 

4.  Am  luat cunoştinţă şi sunt de acord cu termenii  Programului Erasmus+ şi cu Codul de 

conduită privind securitatea şi protecţia elevilor români în timpul călătoriilor şi al şederilor în 

străinătate și mă angajez ca fiul meu/fiica mea să respecte acest cod, în cadrul deplasării 

transnaționale, din proiect. 

 

5.   Am luat cunoştinţă că fondurile europene aferente proiectului acoperă 100% din cheltuielile 

de deplasare și subzistență ale elevilor în cadrul deplasării transnaționale, din proiect. 

 

 

 

 

Data                      Semnătura 

părinte/tutore 

 

 

 

 

 

 

Date personale părinte/tutore: 

 

BI/CI Seria _____ Nr. ________  Eliberat la data de__________ de către _________________ 

 

Telefon: ________________ 

 
 

 



 

“SCIENCE IS COOL!” 2019-1-RO01-KA229-063363_1 
 

 

Anexa 4 

 

RECOMANDARE 

PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE SELECȚIE  ÎN ECHIPA DE ELEVI 

A PARTENERIATULUI STRATEGIC 

 

Subsemnatul/a,_________________________________, legitimat cu C.I. seria ______, 

nr. ________, CNP_______________________, profesor-diriginte al elevului/elevei 

_________________________, din clasa a _______, recomand înscrierea acestuia/acesteia la 

concursul pentru selecția în echipa de elevi a Parteneriatului strategic Erasmus+, derulat în 

perioada 2019-2021. 

Menționez că în semestrul I al anului școlar 2019-2020, media la purtare a acestui elev/a 

acestei eleve a fost 10 (zece), iar media la științe  obținută la învățătură a fost .............. 

 

 

 

 

 

 

 

Data           Semnătura  
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Anexa 5 

 

 
ADEVERINȚĂ 

 

 

Se adeverește prin prezenta că ………………………….………….. este elev 

al Liceului Tehnologic de Transporturi Auto din Târgoviște, în clasa a ……….  

Media la științe (matematică, fizică, chimie, biologie) pe sem. I este 

……………., iar media la limba engleză este………..  

 S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la concursul de selecție a grupului țintă 

din cadrul proiectulu“SCIENCE IS COOL!” 2019-1-RO01-KA229-063363_1. 

  

 

 

DIRECTOR  

Prof. Ileana Nicolaescu 


