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Anexa 1 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE SELECȚIE ÎN CADRUL 
ACREDITĂRII DE STAGII DE PRACTICĂ ERASMUS+ 

Apelul 2022-2023  
2022-1-RO01-KA121-SCH-000054866 

 

Subsemnatul/Subsemnata,......................................…………………………………………....., 
CNP……………………………………………………………………………….………….…, 

CI…………………….…………….…, eliberată de………….……..…………….., la data de 
…………………………...…, adresa de 
domiciliu….………………………………………….. 
telefon………………………………..…………………,  

adresă e-mail. .................................................................... elev/ă în clasa ….…..... la Școala 
Gimnazială ,,Friedrich Schiller”, vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul de selecție 
participanți la stagiul de mobilitate din cadrul Acreditării Erasmus+ 2022-1-RO01-KA121-
SCH-000054866. 

Declar că am citit anunțul de selecție și am înțeles structura probelor. 

De asemenea, am luat la cunoștință faptul că, în cazul în care sunt selectat/ă am obligația de a 
participa la mobilitate (cu excepția situațiilor de forță majoră), iar în caz contrar voi rambursa 
Școlii Gimnaziale ,,Friedrich Schiller” cheltuielile avansate. 

Sunt de acord ca imaginea mea (fotografii, materiale video) să fie utilizată în cadrul 
activităților de proiect (publicare pe site-ul de proiect/site-ul scolii, YouTube și în presă). 

 

 

 

 

Data                Semnătura elev,   

…………………….      ………………………………… 

 

Semnătura părinte,   

…………………….       

https://scoalaschiller.ro/
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Anexa 2 

ACORD PARENTAL PRIVIND PARTICIPAREA FIULUI/FIICEI LA 
MOBILITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE DIN ACREDITAREA ERASMUS+ 

Apelul 2022-2023 
2022-1-RO01-KA121-SCH-000054866 

 

Subsemnatul/Subsemnata,...................................…………………………………………....., 
CNP……………………………………………………………………………….………….…, 

CI…………………….…………….…, eliberată de………….……..…………….., la data de 
…………………………...…, adresa de 
domiciliu….………………………………………….. 
telefon………………………………..……………, adresă e-mail 
.................................................................... în calitate de părinte / tutore al elevului/ elevei  
(nume și prenume) ….………………………………………………clasa ………………..., 
CNP………………….………………..., CI………, eliberat de ……………………….., la 
data de …………………, adresa de domiciliu ….…………………………………………..… 
telefon………………………....…, adresă e-mail ........................................................  

declar următoarele:  

- sunt de acord cu participarea fiului meu /fiicei mele ………………….……………………… 
la concursul de selecție pentru mobilitatea din Acreditarea Erasmus+ 2022-1-RO01-KA121-
SCH-000054866;  

- sunt de acord cu utilizarea imaginii fiului/fiicei (fotografii, înregistrări video) în cadrul 
activităților de proiect (afișare pe site-ul scolii, site-ul de proiect, YouTube, apariții în presă). 

- îmi asum răspunderea cu privire la îndeplinirea, de către fiul meu / fiica mea, 
……………………………………………   a tuturor obligațiilor ce revin beneficiarilor prin 
proiect (participarea la toate activitățile de proiect, susținerea probelor, obținerea certificatului 
de mobilitate Europass, în cazul în care va fi selectat pentru participarea la mobilitatea de 
învățare).   

În cazul nerespectării tuturor acestor obligații, asumate prin semnarea acestui 
angajament, mă angajez să returnez întreaga sumă ce se va cheltui pentru fiul meu /fiica 
mea…….……………………………………… în calitate de beneficiar, în proiectul de 
mobilitate din Acreditarea Erasmus+ 2022-1-RO01-KA121-SCH-000054866. 

 

Data                Semnătura părinte,   

…………………….      ………………………………… 

https://scoalaschiller.ro/
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