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Anexe selecţie  

 
• Cerere de înscriere (formular tip – anexa 1); 

• Copie xerox după cartea de identitate; 

• Acord privind utilizarea datelor personale (anexa 2); 

• Declaraţie de conformitate (anexa 3)  

• Declaraţie privind excluderea finanţării multiple (anexa 4) 

• Declarație rambursare cheltuieli (anexa 5) 
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Anexa 1 

CERERE DE INSCRIERE 

 

Doamnă Președinte 

 

 

Subsemnatul(a) ________________________________________________, formator la 

Asociația Dialoguri Europene din Craiova, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la procesul de selecție 

pentru a participa la mobilităţi în cadrul proiectului Erasmus+ Mobilități în domeniul Educației 

Adulților nr. 2021-1-RO01-KA121-ADU-000007251. 

Doresc să particip la (bifati opțiunea) 

 activitate de job-shadowing 

 activitate de formare / curs structurat 

 misiune de predare 

 

Precizez că am luat notă de prevederile procedurii de selecţie din proiectul menţionat mai 

sus şi sunt de acord cu acestea. 

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

- CV-ul Europass 

- Copie act de identitate 

- Scrisoare de motivaţie 

- Acord privind utilizarea datelor personale 

- Declaraţie de conformitate  

- Declaraţie privind excluderea finanţării multiple 

- Declarație rambursare cheltuieli  

- Portofoliul individual 

- Certificat digital COVID 

 

 

Semnătură,                                    Data completării 

 

 

 

 

 

 

 



ASOCIAȚIA DIALOGURI EUROPENE 

 
CIF: 34905845 

Bld. Nicolae Titulescu, bl. A 3, sc. 4, ap. 4, jud. Dolj 

Telefon: 0745259327 e-mail: dialoguri_europene@yahoo.com 
Web: www.dialogurieuropene.ro 

 

 

Anexa 2 

 

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+ Mobilități în domeniul Educației Adulților 

nr. 2021-1-RO01-KA121-ADU-000007251. De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la 

posibilitatea utilizării tuturor  fotografiilor  în care figurez, fotografii care au fost realizate în cadrul 

proiectului Erasmus+ Mobilități în domeniul Educației Adulților nr. 2021-1-RO01-KA121-ADU-

000007251, în activităţi de diseminare,  produse finale, articole de presă, site-ul proiectului, albume 

de proiect, și alte activităţi aferente proiectului. 

 

Data: ______________________    Semnătura: ____________________ 

 

 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenţia Natională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de 

Implementare a Proiectelor Erasmus+),  în scopul implementării activităţilor specifice proiectului 

Erasmus+ Mobilități în domeniul Educației Adulților nr. 2021-1-RO01-KA121-ADU-000007251. 

Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea 

nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la MENCS -UIPFFS. 
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Anexa 3 

 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 

 

 

Subsemnatul/a __________________________________________, formator la Asociația 

Dialoguri Europene din Craiova, declar pe propria răspundere că: 

 Toate datele din dosarul de candidatură sunt reale şi pot fi demonstrate cu acte originale; 

 Sunt de acord cu modalitatea de selecţie a echipei de proiect; 

 Sunt de acord cu procedura de selecţie elaborate; 

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

mobilităţile proiectului în ţară și străinătate; 

 Sunt de acord ca materialele foto şi video rezultate în urma participării mele la proiect să fie 

utilizate în scopul diseminării rezultatelor; 

 Prin acţiunile mele, indiferent dacă voi fi sau nu voi fi selectat(ă) în echipa de proiect şi 

indiferent dacă voi fi sau nu voi fi selectat(ă) să particip la mobilităţile proiectului, nu voi aduce 

prejudicii, injurii sau defăimări programului și coordonatorilor proiectului Erasmus+ Mobilități în 

domeniul Educației Adulților nr. 2021-1-RO01-KA121-ADU-000007251. Voi putea fi solicitat 

oricând ca fiind disponibil(ă) să particip la activităţile proiectului şi mă oblig să particip activ la 

aceste activităţi.  

 

Data: _____________________      

Semnătură ________________________ 
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Anexa 4 

 

DECLARAŢIE PRIVIND EXCLUDEREA FINANŢĂRII MULTIPLE 

 

Subsemnatul/a……………………………………………..….……, CNP…………...……………… 

domiciliat/ă în……..……………………. str. .....................……..…........………. nr.....….… bl…… 

ap.….…. sector…….. tel. mobil…….........................……. e-mail……...….......................…....… ca 

beneficiar/ă al/a proiectului Erasmus+ Mobilități în domeniul Educației Adulților nr. 2021-1-RO01-

KA121-ADU-000007251 finanţat de Uniunea Europeană, cunoscând dispoziţiile articolului 292 

Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că nu beneficiez în 

momentul mobilităţii de alte surse de finanţare din programe europene. 

 

 

       Data…………..        Semnătura…………… 
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Anexa 5 

DECLARAŢIE 

Subsemnatul/a………………......………………………. , CNP …………...………………, 

domiciliat/ă în……..……………………. str.........................……………………. nr. … bl .....….… 

ap .….……. telefon.……............................……. email……...................................…....………. 

identificat cu CI seria …… numărul ……………. valabil până la data……………....., declar că am 

fost informat/ă cu privire la faptul că dacă au fost realizate plăți pentru derularea mobilităţii 

(cheltuieli de călătorie, taxa de curs, cazare etc.) iar eu renunț la mobilitate, conform regulamentului 

financiar Erasmus+, voi rambursa integral contravaloarea cheltuielilor efectuate. 

 

 

 

 

    Data,           Semnătura 

 

 

 

 

 


