
 

 

Erasmus+ „Ecogames in my Curriculum” 2021-2-PL01-KA220-SCH-000050266 

Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Pașcani 

 

ANEXA 1 

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

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

Subsemnatul/a…..................……………………………, profesor …………………… , 

la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Pașcani doresc să particip la Concursul de selecție 

a profesorilor participanți la cel de al doilea LTT „C2 Developing Digital Ecogames” care se va 

desfășura în perioada 27-31 martie 2023, în Brindisi, Italia, în cadrul proiectului Erasmus+, 

număr de referință 2021-2-PL01-KA220-SCH-000050266. 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

➢ Decizie de numire titular / adeverință de profesor al Colegiului Tehnic de Căi Ferate 

„Unirea” Pașcani;  

➢ Copie după C.I.;  

➢ Curriculum Vitae – format european, semnat  

➢ Scrisoare de intenție redactată în limba română și în limba engleză  

➢ Acte justificative ale informațiilor din dosarul de candidatură;  

➢ Declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor personale (anexa 2);  

➢ Declarație pe propria răspundere (anexa 3);  

➢ Angajament de participare (anexa 4);  

 

 

Data ................................      Semnătura .......................... 

 

 

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

 

  



 

 

Erasmus+ „Ecogames in my Curriculum” 2021-2-PL01-KA220-SCH-000050266 

Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Pașcani 

 

ANEXA 2 

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

 

DECLARAȚIE PRIVIND ACORDUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL CADRE DIDACTICE 

 

Subsemnatul(a) …………………………………………………domiciliat în localitatea 

………………………….., str………………………………, nr…, bl…, sc…, ap…, posesor al 

BI/CI seria…, nr……………, eliberat de………………………la data de ……………… 

 

DECLAR CĂ ÎMI DAU ACORDUL. 

Pentru stocarea, prelucrarea, transmiterea și utilizarea datelor cu caracter personal (copie CI), 

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

în cadrul proiectului Erasmus+ număr de referință 2021-2-PL01-KA220-SCH-000050266, 

conform prevederilor Legii Educației 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:………………………. 

 

 

  



 

 

Erasmus+ „Ecogames in my Curriculum” 2021-2-PL01-KA220-SCH-000050266 

Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Pașcani 

 

ANEXA 3 

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

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

Subsemnatul(a) …………………………………………………domiciliat în localitatea 

………………………….., str………………………………, nr…, bl…, sc…, ap…, posesor al 

BI/CI seria…, nr……………, eliberat de………………………la data de ………………declar 

pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în 

declarații, că datele furnizate în dosarul de înscriere sunt adevărate. 

 

 

Declarant, 

Nume si prenume……………………………    

Semnătura:………………… 

Data:………………………. 

 

 

 

  



 

 

Erasmus+ „Ecogames in my Curriculum” 2021-2-PL01-KA220-SCH-000050266 

Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Pașcani 

 

ANEXA 4 

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

 

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE 

 

Subsemnatul/a ...................................................................................., profesor titular la 

Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Pașcani, specialitatea ...................................................., 

declar că, în cazul în care voi face parte din echipa de proiect în cadrul Proiectului Erasmus+, 

număr de referință 2021-2-PL01-KA220-SCH-000050266, voi participa la toate activitățile 

organizate în cadrul proiectului, conform responsabilităților care îmi vor fi atribuite de către 

echipa de proiect. De asemenea, voi manifesta disponibilitate pentru eventuale supliniri ale 

colegilor mei implicați în mobilitățile acestui proiect, în afara propriilor mele ore de curs. 

 

 

Nume si prenume……………………………    

Semnătura:………………… 

Data:………………………. 


