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1. Date despre proiect 

În perioada 2021-2027 se va desfășura la Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviște acreditarea 
unui proiect Erasmus+ cu numărul 2021-1-RO01-KA120-VET-000046850 în cadrul Programului Erasmus+, 
Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, care se va implementa în primul an al acreditării prin 
proiectul nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000058407 în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea 
persoanelor în scopul învățării. 

Obiectivele proiectului pentru 5 ani de implementare sunt: 
Obiectiv 1: Dezvoltarea pe parcursul unui interval de 4 ani, a competențelor de creare a unor pagini web si 

a unor aplicații web cu teme educaționale pentru 28 elevi de la specializarea matematica informatica. 
Obiectiv 2: Dezvoltarea deprinderilor a 21 elevi de la profilul matematică-informatică, pe parcursul a 5 ani, 

pentru recunoașterea și dezvoltarea competențelor de utilizare a unor tehnologii software și hardware. 
Obiectiv 3: Dezvoltarea pentru 5 profesori de informatică a competențelor de creare și programare a roboților 

educaționali, combaterea bulling-ului si utilizarea TIC în procesul educativ la standarde europene. 
În primul an de implementare vor fi selectați 7 elevi și 3 rezerve pentru îndeplinirea obiectivului 1, 7 elevi și 

3 rezerve pentru îndeplinirea obiectivului 2, 2 profesori și 1 rezervă pentru îndeplinirea obiectivului 3. 
Toate aceste activități vin în sprijinul dezvoltării de competențe cheie ale elevilor care să ducă la o mai bună 

inserție pe piața muncii europene. 
 

2. Descrierea grupului țintă 
Selecția se va realiza pentru trei categorii de grup țintă: 
În primul an al acreditării, vor fi organizate 3 fluxuri, conform obiectivelor proiectului:  

⮚ un flux cu 7 elevi de la specializarea matematică-informatică, însoțiți de un profesor, vor avea oportunitatea 
de a obține cunoștințe, deprinderi și aptitudini pentru a se dezvolta personal ca urmare a participării la stagii 
de practică unde vor învăța cum să creeze pagini web funcționale. Paginile web vor fi scrise în limba română 
și în limba engleză, vor conține test de evaluare  a cunoștințelor, iar conținutul lor va fi din programa școlară 
pentru bacalaureat. Site-ul va fi însoțit de o documentație în limba română. După ce va fi verificat de un 
profesor din Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviște, se va publica în biblioteca virtuală a 
colegului. 

Aprobat în CA al CN „Ienăchiță Văcărescu” 

................................................................... 25.10.2022
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⮚ un flux cu 7 elevi de la specializarea matematică-informatică, însoțiți de un profesor, vor avea oportunitatea 
de a obține cunoștințe, deprinderi și aptitudini pentru a se dezvolta personal ca urmare a participării la stagii 
de practică. În cadrul mobilității urmărim oferirea de sprijin elevilor pentru recunoașterea și dezvoltarea 
competențelor de utilizare a ultimelor tehnologii software și hardware, prin participarea la stagii de formare 
profesională în domeniul asamblării, întreținerii și depanării calculatoarelor, un prim pas pentru o carieră în 
domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. Elevii vor avea noțiuni esențiale de securitate și vor primi 
exemple de măsuri de securitate pe care le pot implementa singuri. Elevii vor crea articole de specialitate în 
care să dezvolte noțiunile învățate în stagiul de practică, vor crea afișe/ pliante/ calendare cu imagini de 
învățare din stagiul de practică. 

⮚ Un flux de 2 profesori titulari de informatică din Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviște vor 
participa la un program formare de o săptămână pentru dezvoltarea competențelor TIC. După întoarcerea din 
mobilitate, vor crea și publica articole de specialitate în care să dezvolte noțiunile învățate, vor realiza cu elevii 
câte o lecție, vor organiza o activitate de multiplicare cu 35 de profesori din colegiu, pentru durata de 10 ore. 

⮚ Profesorul însoțitor:  
- însoţește participanţii pe toată durata mobilităţii; 
- menţine legătura cu instituţia de trimitere, în vederea comunicării responsabilului de proiect, atât a 

punctelor tari, cât și a punctelor de îmbunătăţit referitoare la derularea mobilităţii și progresul 
participanţilor; 

- asigură respectarea, de către participanţii pe care îi însoţește, a normelor de conduită atât în mediul 
social (la locul de cazare, în locurile publice, în mijloacele de transport etc.), cât și în mediul profesional 
(la locul de stagiu); 

- asigură integritatea corporală și sănătatea participanţilor pe toată durata mobilităţii (transport intern și 
internaţional și stagiu); 

- asigură relaţionarea corespunzătoare între participanţi și tutorii de stagiu din instituţiile de primire; 
- deţine abilităţi lingvistice și de comunicare adecvate derulării mobilităţii; 
- asigură managementul riscului pentru participanţi, dar și pentru propria persoană; 
- respectă condiţiile contractuale, conform contractului financiar semnat cu instituţia beneficiară.  

⮚ profesori titulari de la Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu”  
Aceștia vor aviza materialele educaționale care vor fi realizate de elevi în urma stagiilor de practică. 

 
3. Organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie a grupului ţintă  
 
Participarea elevilor, care în urma concursului de selecție a elevilor, nu au fost selectați pentru a participa în mobilități în 
primul an de acreditare, vor avea prioritate la selecția elevilor pentru mobilitățile din anul 2 de acreditare. 
 
Selecția unui elev 
Organizarea concursului de logo pentru proiect 
Se va derula în perioada 1-14 noiembrie 2022, înainte de etapa de selecție administrativă și înainte de probele concursului 
de selecție a elevilor. Fișierele cu logo pentru proiect, varianta sursă elaborată și varianta .png cu fundal transparent, se trimit 
online până la data de 14.11.2022 la adresa de email acreditarevet@ienachita.ro 
Criteriile de selecție sunt: 
- originalitatea; 
- imaginea/mesajul transmis să fie în corelație directă cu proiectul; 
- pătrat de dimensiuni 10 cm x 10 cm; 
- realizat cu programe de grafică de calculator în culori. 
 
Punctajul maxim acordat va fi de 10 puncte. 
 
Rezultatele concursului vor fi afișate la avizier și pe site-ul colegiului. Elevul cu punctajul cel mai mare va avea un 
loc rezervat în mobilitate. 

Se vor transmite rezultatele evaluării în urma probelor, individual, pe adresele de email ale candidaților din contul de 
Gmail al proiectului. (acreditarevet@ienachita.ro).       

 

mailto:acreditarevet@ienachita.ro
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Selecția administrativă 
 
Comisia de selecție va primi dosarele de candidatură ale cadrelor didactice profesori de informatică, în intervalul 21-

27 noiembrie 2022 la adresa de email acreditarevet@ienachita.ro și fizic luni 28.11.2022 între orele 8.00 și 11.00 și marți 
29.11.2022, între orele 8.00 și 11.00 prin domnul profesor State Gabriel. Doamna profesor Rafira Anca Mihaela împreună cu 
domnul profesor State Gabriel și cu comisia de selecție, vor definitiva selecția cadrelor didactice. 

Dosarele de candidatură vor fi evaluate cu admis/respins și vor cuprinde:  
- dosar PVC cu șină (documentele vor fi introduse neperforate, în mape de plastic); 
- cerere de înscriere în procesul de selecție a grupului țintă (Anexa 1 la prezenta procedură); 
- adeverință din care să reiasă că este profesor de informatică, titular al Colegiului Național „Ienăchiță Văcărescu”; 
- CV Europass (date de identificare: nume, prenume complet, email, telefon, semnat pe fiecare pagină); 
- copie carte de identitate. 

 
Comisia de selecție va primi dosarele de candidatură ale elevilor, în intervalul 21-27 noiembrie 2022 la adresa de 

email acreditarevet@ienachita.ro și fizic luni 28.11.2022 între orele 8.00 și 11.00 și marți 29.11.2022, între orele 10.00 și 
11.00 prin doamna profesor Rafira Anca Mihaela. Doamna profesor Rafira Anca Mihaela împreună cu doamna profesor Bucur 
Magdalena-Iuliana și cu comisia de selecție vor definitiva selecția elevilor. 

Dosarele de candidatură vor fi evaluate cu admis/respins și vor cuprinde:  
- dosar PVC cu șină (documentele vor fi introduse neperforate, în mape de plastic); 
- cerere de înscriere în procesul de selecție a grupului țintă (Anexa 1 la prezenta procedură); 
- adeverință din care să reiasă că este elev al Colegiului Național „Ienăchiță Văcărescu” la specializarea matematică-

informatică; 
- CV Europass (date de identificare: nume, prenume complet, email, telefon, semnat pe fiecare pagină); 
- Scrisoare de intenție; 
- Declarație de prelucrare date personale (Anexa 2); 
- Acordul scris al părintelui/susținătorului legal (Anexa 3); 
- copie carte de identitate; 
- copie certificat de naștere elev. 

 
Se vor transmite rezultatele evaluării individual, pe adresele de email ale candidaților  din contul de Gmail al proiectului. 

(acreditarevet@ienachita.ro)      
 
Selecția cadrelor didactice se va realiza pentru categoriile de grup țintă: 

- 2 profesori de informatică ce vor participa în mobilitate 5 zile vor susține joi 8.12.2022, ora 13.00, corpul C, etaj 1, o 
probă de  competențe lingvistice în limba engleză; 

- 2 profesori care vor însoți timp de două săptămâni elevii în stagiile de practică vor susține joi 8.12.2022, ora 13.00, 
corpul C, etaj 1, o probă de  competențe lingvistice în limba engleză; 

- profesorii titulari la Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” care nu vor pleca în mobilitate nu vor susține probe de 
selecție.  

Selecția se va realiza în urma analizării dosarelor. 
 
Se vor transmite rezultatele evaluării în urma probelor, individual, pe adresele de email ale candidaților din contul de 

Gmail al proiectului. (acreditarevet@ienachita.ro)   
 
Notă: Dacă nu sunt respectate termenele și condițiile specificate în procedură, candidatura va fi ineligibilă și candidatul 

va fi eliminat din procesul de selecție 
 

Selecția elevilor se va realiza pentru elevi de la specializarea matematică informatică din colegiul. În cazul în care 
elevul/eleva se transferă la alt profil sau la altă unitate școlară, pierde oportunitatea de a pleca în mobilitate  

Profilul candidatului elev/ă:  
- să fie persoană dinamică, inovatoare, motivată, să lucreze în echipă, să fie voluntar; 
- să aibă disponibilitatea de a lucra în cadrul proiectului în afara programului școlar; 
- să nu își schimbe profilul și specializarea până la terminarea ciclului liceal; 
- să susțină examenul de atestat la informatică atunci când va fi în clasa a XII-a. 

 

mailto:acreditarevet@ienachita.ro
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Selecția elevilor în cadrul acestui proiect se face ținând cont de următoarele  criterii  
- să  fie  elev/ă  la  Colegiul  Național  „Ienăchiță  Văcărescu”  la  filiera  teoretică,  profilul  real, specializarea 

matematică informatică;   
- să cunoască limba engleză;  
- să aibă competențe digitale;  
- să fie motivat/ă să lucreze în proiect;  
- să aibă cunoștințe IT;  
- să aibă experiență de voluntar/ă. 

 

Acordarea punctajului 

 

Nr. Crt. Criteriul  Punctajul 

maxim 

1 Scrisoare de intenție semnată de elev și de reprezentantul legal al 
acestuia (părinte) 1-2 pagini A4, Arial, spațierea dintre rânduri 1,5 pt, 
aliniere de tip Justify 
Se argumentează motivația pentru care se dorește selectarea în 

proiect. 

Se specifică obiectivul pentru care se dorește implicarea în proiect 

21-27.11.2022 

online 

28.11.2022 fizic 

10 

2 Test de informatică și TIC 
-lista conținuturilor din programa școlară pentru informatică este 
detaliată mai jos -conținuturile pentru testul la TIC sunt din programa 
școlară pentru gimnaziu 
 

6.12.2022 

Ora 9.00 

10 

3 Interviu în limba engleză 7.12.2022 10 

4 Test de competențe lingvistice în limba engleză 7.12.2022 10 

 
Data testului și a interviului în limba engleză:  

7 decembrie, ora 11:00, Cabinet limba engleza prof. Magdalena  Bucur, Corp B, et. 2 

Test - limba engleza 

*Reading skills - level B1+ ( clasele a 9-a si a 10-a) 

                        - level B2 (clasele a 11-a si a 12-a) 

Interviu în limba engleză 

*Speaking skills - understanding and producing oral messages 

Data testului de informatică și TIC: marți 6.12.2022, Ora 9.00, corp C, etaj 2 
 
Lista conținuturilor pentru testul la TIC (probă scrisă)  
 
Conținuturi: 
 
• Unitatea centrală 
• Dispozitive de intrare 
• Dispozitive de ieşire 
• Memorii 
• Conceptul de sistem de operare 
• Tipuri de software 
• Rolul şi funcţiile componentelor unui calculator personal 
• Tipuri de reţele (LAN, MAN, WAN, Internet) 
• Partajare resurse, comunicaţii în reţea 
• Drepturi de acces 
• Viruşi informatici şi antiviruşi 
• Ergonomia postului de lucru 
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• Măsuri de sănătate şi siguranţă în utilizarea calculatorului 
• Afecţiuni provocate de un mediu de lucru inadecvat 
• Legislaţia referitoare la drepturile de autor privind produsele software 
• Aspecte economice ale nerespectării legislaţiei (pentru producător, pentru utilizator) 
• Pornirea/oprirea corectă/repornirea calculatorului 
• Vizualizarea informaţiilor referitoare la resursele hardware şi software ale calculatorului (versiune sistem de operare, 
tipul procesorului, memorie instalată, etc.) 
• Desktop: data și ora, volumul, opţiuni desktop de afişare (de exemplu: opţiuni pentru fundal, screen saver, diverse 
opţiuni de setare) 
• Pictograme 
• Ferestre: descriere, operaţii cu ferestre 
• Disc logic, director, fişier: identificare, proprietăţi, vizualizare conţinut 
• Operaţii cu directoare şi fişiere: creare, copiere, mutare, ştergere, căutare, redenumire, realizarea unei copii de 
siguranţă pe dischetă, pe CD, sau pe un alt suport extern, vizualizarea conţinutului, determinarea dimensiunii 
• Schimbarea discului de lucru curent 
• Schimbarea directorului de lucru current 
• Calculator 
• Imprimantă 
• Instalarea în sistem a unei imprimante 
• Sugestii: realizarea unei felicitări, realizarea unei diplome, editarea unui afiş sau a unei foi publicitare 
• Organizarea aplicaţiilor realizate într-o structură de directoare proprie 
• Descrierea diverselor tipuri de tastaturi 
• Funcţiile tastelor 
• Taste speciale Windows. Deplasarea cursorului şi click-uri obţinute cu tastatura 
• Tastele de editare 
• Tastele funcţionale, rol 
• Shortcut-uri – combinaţii de taste 
• Poziţia corpului în timpul lucrului 
• Utilizarea corectă a mâinilor(degetelor) în timpul lucrului (introducerii sau editării) 
• Conştientizarea lucrului eficient prin exerciţii practice 
• Istoria Internetului 
• Protocolul de transmisie TCP/IP 
• DHCP într-o reţea locală 
• Adresa IP, DNS 
• Browser- protocolul http 
• Host şi client 
• DNS 
• proxi 
• WWW (World Wide Web) 
• E-mail 
• Chat 
• Chat, exemplificare pe NETMEETING 
• Newsgroup 
• FTP 
• PORTAL 
• E-comerce 
• Formulare în Internet 
• Baze de date on-line 
• Operaţii bancare prin Internet 
• Tipuri de comunicaţii 
• Modemul 
• Calculatorul 
 
 
Lista conținuturilor pentru testul la informatică (probă scrisă)  
 

● Definirea informaticii ca ştiinţă. 
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● Rolul informaticii în societate. 
● Studii de caz al unor situaţii sociale, în abordare informatizată. 
● Etapele rezolvării problemelor. 
● Noţiunea de algoritm. Caracteristici. Exemple. 
● Date cu care lucrează algoritmii (constante, variabile, expresii). 
● Operaţii asupra datelor (aritmetice, logice, relaţionale). 
● Reprezentarea algoritmilor în pseudocod. 
● Principiile programării structurate. Structuri de bază: structura liniară, structura alternativă, structura repetitivă. 
● Algoritmi elementari. 
● Aplicații - prelucrarea numerelor: 

- prelucrarea cifrelor unui număr (de exemplu, suma cifrelor, testarea proprietăţii de palindrom, etc.) 
- probleme de divizibilitate (de exemplu, determinarea divizorilor unui număr, determinarea 

c.m.m.d.c./c.m.m.m.c., testare primalitate, etc.) 
- calculul unor expresii simple (sume, produse, etc.) 

● Structura programelor în Limbajul de programare C++. 
● Vocabularul limbajului C++ :  

- Setul de caractere 
- Identificatori 
- Separatori şi constante 

● Tipuri simple de date. 
● Constante şi variabile. 
● Expresii. 
● Citirea/scrierea datelor. 
● Instrucţiunile de atribuire şi compusă. 
● Instrucţiuni de decizie şi selecţie. 
● Instrucţiunile repetitive. 
● Aplicaţii interdisciplinare: rezolvarea ecuaţiei de gradul I şi de gradul al II-lea, simplificarea fracţiilor, aplicaţii 

geometrice (distanţa dintre două puncte, aria/perimetrul unui triunghi, volumul corpurilor regulate, etc.), determinarea 
punctului de intersecţie a două mobile în mişcare rectilinie şi uniformă, determinarea masei moleculare a unui 
compus chimic, etc. 

 
 
Rezultatele finale vor fi afișate la avizierul colegiului până în data de 12.12.2022, ora 12.00. 

 

Notă: Dacă nu sunt respectate termenele și condițiile specificate în procedură, candidatura va fi ineligibilă și candidatul va 
fi eliminat din procesul de selecție 

 
 
 

 
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorilor și 
Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține. 
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Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorilor și Comisia nu 
este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține. 
 
 
 

 

 

Cerere de înscriere în procesul de selecţie a grupului ţintă 

Cadre didactice 

 

 
 
 

Subsematul/ subsemnata ........................................................................................., 

profesor titular la disciplina ................................. la Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu”, 

telefon ......................., email............................................................vă rog să-mi aprobaţi 

înscrierea în procesul de selecţie a grupului ţintă pentru 

◻ Program de formare de 5 zile 

◻ însoțire grup de elevi timp de 2 săptămâni 

◻ avizarea materialelor educaționale realizate de către elevi 

în proiectul Erasmus+ cu numărul 2022-1-RO01-KA121-VET-000058407, care se va 

implementa în primul an al acreditării prin proiectul nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000058407 

în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării. 

 

În cazul în care voi fi selectat/selectată, mă angajez: 

- să mă pregătesc lingvistic şi cultural; 

- să particip integral la activităţile organizate de către colegiu, aferente grupului țintă; 

- să diseminez rezultatele activitătii proiectului. 

 

 

Data                                                                                  Semnătura, 

 

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

  

Anexa 1 

profesori 
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Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorilor și Comisia nu 
este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține. 
 
 
 

 

 

Cerere de înscriere în procesul de selecţie a grupului ţintă 

Elevi 

 

 
 
 

Subsemnatul/ subsemnata _____________________________________________________________, 
elev/elevă în clasa a ........-a ....... la Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu”, telefon............................., 
email............................................................, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea în procesul de selecţie a grupului ţintă 
în proiectul Erasmus+ cu numărul 2022-1-RO01-KA121-VET-000058407, care se va implementa în primul an al 
acreditării prin proiectul nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000058407 în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-
cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării. 
. 

● Sunt dispus/ă să particip la activităţile, ședințele și workshop-urile organizate de școală în vederea 
realizării activităţilor și obiectivelor proiectului. 

toate                   câteva                 doar la stagiul de practică  

● Voi participa la activităţile de diseminare a rezultatelor                                           da                        nu  

● Voi participa la toate sesiunile de formare organizate în colegiu                            da                         nu 

● Nu îmi voi schimba profilul și specializarea până la terminarea liceului                 da                  nu 

● Voi susține examenul de atestat profesional la informatică atunci când voi fi în clasa a XII-a da  

● Am cont pe: Facebook  Instagram  altceva ......................... 

● Am luat la cunoştinţă de criteriile de selecţie                                        da                   nu  

● Dacă voi renunţa la mobilitate din motive subiective, sunt de acord să suport integral  cheltuielile efectuate 
cu participarea mea în cadrul proiectului; 

Da                       Nu  
 

Data   
Semnătura elevului    
Semnătura părintelui/tutorelui legal    

 

În cazul în care voi fi selectat/selectată, mă angajez: 

- să mă pregătesc lingvistic şi cultural; 

- să particip integral la activităţile organizate de către colegiu, aferente grupului țintă; 

- să diseminez rezultatele activitătii proiectului. 

 

Data                                                                                  Semnătura, 

 

............................                                                              ............................ 
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Colegiul Naţional "Ienăchiţă Văcărescu" 

Calea Domnească 235 • Telefon/Fax 004.0245.210966 
www.ienachita.com; e-mail: secretariat.ienachita@gmail.com 
Târgovişte - Dâmboviţa – România 

 
 

 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorilor și Comisia 

nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține 

 
 

 
 

DECLARAŢIE PRELUCRARE DATE PERSONALE 
 

 
Subsemnatul/Subsemnata (părintele/susținătorul legal)……………………………………………………………., 

domiciliat/ă în localitatea …….……………………,     strada……………………….................., posesor      al      CI      

seria........numărul………………………CNP…………….......…......…................., e- mail…………………………………………, 

telefon ……………………………, declar prin prezenta, că îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele 

şi ale copilului meu (Nume elev)......................................................................................................... în cadrul proiectului  

Erasmus+ cu numărul 2022-1-RO01-KA121-VET-000058407, care se va implementa în primul an al acreditării prin proiectul 

nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000058407 în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în 

scopul învățării, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare 

prin Legea nr.190/2018. Consimțământul meu în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și 

furnizarea datelor personale este acordat pentru scopul menționat și declar că am luat la cunoștință de drepturile mele 

conferite de Regulamentul UE 679 / 2016: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul 

la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare. Am înțeles această declarație de 

consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus, în scopurile descrise în 

prezenta. 

De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor fotografiilor și videoclipurilor în care 

figurează copilul meu, fotografii care au fost realizate în cadrul proiectului, în activităţi de formare, diseminare, produse finale, 

articole de presă, site-ul proiectului, albume de proiect, și alte activităţi aferente. 

 

Data   

Semnătura părintelui/susținătorului legal   
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Colegiul Naţional "Ienăchiţă 

Văcărescu" 
   Calea Domnească 235 • Telefon/Fax 

004.0245.210966 
   www.ienachita.com; e-mail: secretariat.ienachita@gmail.com 
   Târgovişte - Dâmboviţa – România 

 

 

 
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorilor și Comisia 

nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține 

 
 

 
ACORDUL PĂRINTELUI/ SUSȚINĂTORULUI LEGAL 

 
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă oferirea șansei elevilor de la profilul real, specializarea 

matematică informatică, de a-și dezvolta și recunoaște competențele din domeniul IT și de a se alinia standardelor 
europene prin participarea la un stagiu de practică în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului. 

- Dezvoltarea competențelor de creare a unor pagini web și a unor aplicații web cu teme educaționale 
pentru 7 elevi de la specializarea matematică-informatică. Elevii vor avea oportunitatea de a obține cunoștințe, 
deprinderi și aptitudini pentru a se dezvolta personal ca urmare a participării la stagii de practică unde vor învăța 
cum să creeze pagini web funcționale. Paginile web vor fi scrise în limba română și în limba engleză, vor conține 
test de evaluare  a cunoștințelor, iar conținutul lor va fi din programa școlară pentru bacalaureat. Site-ul va fi însoțit 
de o documentație în limba română. După ce va fi verificat de un profesor din Colegiul Național „Ienăchiță 
Văcărescu” din Târgoviște, se va publica în biblioteca virtuală a colegului.  

- Dezvoltarea deprinderilor a 7 elevi de la specializarea matematică-informatică, pentru recunoașterea 
și dezvoltarea competențelor de utilizare a unor tehnologii software și hardware. Elevii vor avea 
oportunitatea de a obține cunoștințe, deprinderi și aptitudini pentru a se dezvolta personal ca urmare a participării 
la stagii de practică. În cadrul mobilității urmărim oferirea de sprijin elevilor pentru recunoașterea și dezvoltarea 
competențelor de utilizare a ultimelor tehnologii software și hardware, prin participarea la stagii de formare 
profesională în domeniul asamblării, întreținerii și depanării calculatoarelor, un prim pas pentru o carieră în 
domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. Elevii vor avea noțiuni esențiale de securitate și vor primi 
exemple de măsuri de securitate pe care le pot implementa singuri. Elevii vor crea articole de specialitate în care 
să dezvolte noțiunile învățate în stagiul de practică, vor crea afișe/ pliante/ calendare cu imagini de învățare din 
stagiul de practică. 

Anul 1 de implementare se va încheia în 31.08.2023. 
 
ACORD PARENTAL 
Subsemnatul  .......................................................................................  

1. Sunt părintele/susţinătorul legal al elevului/elevei din clasa a .......-a . 

2. Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu termenii Programului Erasmus+ Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea 
persoanelor în scopul învățării şi cu Codul de Conduită privind securitatea şi protecţia elevilor români în 
timpul călătoriei şi al şederii în străinatate. 

3. Sunt de acord ca, prin participarea copilului meu la proiectul Erasmus+ cu numărul 2022-1-RO01-KA121-VET-
000058407 în cadrul Programului Erasmus+, care se va implementa în primul an al acreditării prin proiectul 
nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000058407 în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea 
persoanelor în scopul învățării, unele informaţii personale precum numele, CNP, clasa, şcoala, adresa de 
e-mail să fie folosite în vederea realizării obiectivelor proiectului. 

4. Prin semnarea acestui acord, îmi exprim consimţământul cu privire la participarea copilului meu la toate 
activităţile proiectului Erasmus+ cu numărul 2022-1-RO01-KA121-VET-000058407 în cadrul Programului 
Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, care se va implementa în primul 
an al acreditării prin proiectul nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000058407 în cadrul Programului Erasmus+, 
Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării. 

 
PĂRINTELE/ SUSŢINĂTORUL LEGAL                                                                                                
BI/CI seria: …..... Numărul........................................ Telefon............................................................... 
Data  

Semnătura părintelui/susținătorului legal   
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