ANEXA 1

Cerere de înscriere la programul de formare continuă
”MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII EFICIENTE A CURRICULUMULUI NAŢIONAL. MANAGER-CRED.
Formare nivel 2”
Subsemnatul/subsemnata _____________________________________________________
CNP
Telefon: ____________________E-mail ______________________________________________
Unitatea şcolară în care îmi desfășor activitatea: _____________________________________
_________________________________________________________________________________
Localitatea____________________________________ Judeţul ___________________________
Mediul în care îmi desfășor activitatea  Urban  Rural
Nivelul de învățământ în care îmi desfășor activitatea:  Primar  Gimnazial
Funcție de conducere:  director  director adjunct
Am promovat concursul de ocupare a funcțiilor de conducere din sesiunea:
 septembrie-decembrie 2021
 ianuarie-aprilie 2022

Vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la programul de formare continuă menționat mai sus, în
calitate de cursant.
Menţionez că, în calitate de cursant, îmi asum participarea la cursul de formare, cu durata de 50 de
ore, conform calendarului de activităţi al seriei în care voi fi selectat.

Data,

Semnătura,
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ANEXA 3
ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/subsemnata (nume,prenume) ……………………………..............……….........,
domiciliat/ă în localitatea.........................., Str ................................................ ,
nr. ........, bloc......., ap. .........., judeţul......................................., posesor al BI/CI
seria........., Nr...................., eliberat de ...................................................... la
data de............................, CNP.............................................................., îmi
exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal
rezultate din prezenta declaraţie sau din actele/copiile actelor depuse pentru înscrierea în
programul de formare oferit de către

Ministerul Educației, în cadrul proiectului „CRED

(CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți)”- Cod SMIS: 2014+:118327.
Înţeleg că prelucrarea datelor personale de către Beneficiar se va realiza cu
respectarea prevederilor Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 102/2005, precum şi a prevederilor 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,
transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 (Publicată in Monitorul
Oficial numărul 651 din data de 26 iulie 2018).
În eventualitatea în care sunt fotografiat sau filmat în timpul sesiunilor de formare
sau a altor activități ale proiectului, SUNT/ NU SUNT de acord cu folosirea imaginii mele în
scopul promovării bunelor practici CRED către publicul larg.

Data,

Semnătura,
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ANEXA 5

DECLARAŢIE

Subsemnata/subsemnatul_____________________________________, posesor al CI/BI
seria______ numărul ____________ director/director adjunct la instituția de învățământ
___________________________________________________________________________
din localitatea _____________________________________ județul, _________________,
având rolul de cursant în cadrul programului de formare continuă ”MANAGEMENTUL
IMPLEMENTĂRII EFICIENTE A CURRICUMULUI NAŢIONAL. MANAGER-CRED. Formare
nivel 2” în cadrul proiectului ”CRED (Curriculum relevant, educație deschisă pentru
toți.)” Cod SMIS: 2014+:118327, declar pe proprie răspundere că îmi asum finalizarea
activităților de formare din cadrul programului de formare continuă menționat, cu
durata de 50 ore, cu forma de organizare online/blended-learning.

Data,

Semnătura,
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ANEXA 8
Formularul de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
Cod SMIS proiect:

118327

Axă prioritară:

AP 6

Titlu proiect:

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

OIR/OI responsabil:

OIPOCU

Secțiunea A.

La intrarea în operațiune

Date de contact
Numele și prenumele: __________________________________________________________________
Adresa de domiciliu: ____________________________________________________________________
Locul de reședință: ______________________________________________________________________
Telefon: _______________________________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________
Data intrării în operațiune:

23 mai 2022

CNP:

…………………………………………

Zonă:




Urban
Rural

Localizare geografică:
Regiune:

.....................................

Județ:

…………………………………………

Unitate teritorial administrativă: ……………….
Gen:




Masculin
Feminin

Naționalitate:




Română
Alta ______________________________________________________________________
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Vârsta:





Persoană cu vârsta sub 25 ani
Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani
Persoană cu vârsta peste 54 ani

Categoria de Grup Țintă din care face parte: Manageri școlari din învățământul preuniversitar de nivel
primar și gimnazial
Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată



Angajat



Angajat pe cont propriu



Șomer



Șomer de lungă durată



Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.)



Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare

Nivel de educație:












Studii Educație timpurie (ISCED 0)
Studii primare (ISCED 1)
Studii gimnaziale (ISCED 2)
Studii liceale (ISCED 3)
Studii postliceale (ISCED 4)
Studii superioare (ISCED 5)
Studii superioare (ISCED 6)
Studii superioare (ISCED 7)
Studii superioare (ISCED 8)
fără ISCED

Persoană dezavantajată:




DA
NU
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Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate



Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere



Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere



Migranți



Participanți de origine străină



Minorități



Etnie romă



Alta minoritate decât cea de etnie romă



Comunități marginalizate



Participanți cu dizabilități



Alte categorii defavorizate



Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă



Niciuna din opțiunile de mai sus

Semnătura participant

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților

……………………

..................................

Data:

Data:

…………...........................…………

..................................………………….

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale.
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, nu sunt prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu
sunt comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare.
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_________________________________________
(unitatea şcolară)

Nr. _____________ / _______________________

Adeverinţă
Prin prezenta se adevereşte că dl./d-na. _______________________________________
este angajatul(a) unităţii noastre în anul școlar 2021 - 2022 având funcția didactică de profesor,
nivelul de predare

primar/

gimnazial, funcție de conducere:

director /

director

adjunct.
Precizăm că a promovat concursul de directori în sesiunea:
septembrie-decembrie 2021

ianuarie-aprilie 2022.

Prezenta s-a eliberat pentru a-i servi la completarea dosarului de înscriere în grupul țintă al
proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS: 118327.
Director unitate de învățământ,

Secretar unitate de învățământ,
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