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 Nr. 60/31.10.2014 

Către unităţile de învăţământ preuniversitar, nivel liceeal din judeţul Timiş 

În atenţia domnilor/ doamnelor directori, 

 

Universitatea de Vest din Timişoara, împreună cu Centrul Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Timiş implementează  proiectul „Consilierea carierei şi servicii de 

practică profesională în psihologie” POSDRU/161/2.1/G/136958, proiect finanţat prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. 

 Perioada de implementare a proiectului este 29.04.2014 – 28.10.2015 şi e s t e  

destinat e l e v i l o r  înmatriculaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar din judeţul Timiş, 

nivel liceeal, propunându-şi să implementeze servicii de orientare şi consiliere pentru 100 

de elevi (cls.a X-a, a XI-a şi a XII-a ) interesaţi de psihologie, în vederea  facilitării unor 

decizii informate privind continuarea studiilor. 

 

În acest context, Universitatea de Vest din Timişoara în calitate de beneficiar ş i  

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş în calitate de partener v ă  

solicită sprijinul în vederea informarii elevilor din unităţile d-voastră de învăţământ, 

interesaţi de domeniul psihologiei despre oportunitatea de a participa în perioada 1.11.2014-

28.02.2015 la urmatoarele activitati de informare şi consiliere la sediul CJRAE Timiş (str. I. 

Huniade nr.3, în incinta Colegiului Tehnic Emanuil Ungureanu). 

1. o întâlnire  de grup de informare despre domeniul psihologiei cu reprezentanţii Facultăţii de 

Psihologie din cadrul Universităţii de Vest Timisoara; 

2. o evaluare inițială a cunoștințelor despre psihologie și finalizată printr-o secvență de testare 

psihologică;  

3. o vizită de studiu în universitate (departamentul de Psihologie);  

4. o sesiune individuală de consiliere profesională finalizată printr-un traseu educațional, însoțită 

de activități premergătoare; 

Pentru elevii interesaţi să participe la activitatea de informare şi consiliere din cadrul 

proiectului, vă rugăm să le puneţi la dispoziţie calendarul de înscriere şi documentele necesare 

înscrierii. 

 



 
 

 
 

 

Etapa I Perioada  

Depunerea dosarelor de candidatură 06 – 11 Noiembrie 2014 

Verificarea condițiilor eliminatorii 06 – 11 Noiembrie 2014 

Selecţia candidaţilor şi validarea dosarelor candidaţilor 12 Noiembrie 2014 

Avizarea şi anunţarea rezultatelor 13 Noiembrie 2014 

 

Elevii care doresc să facă parte din grupul ţintă vor completa un dosar de candidatura şi îl 

vor depune la sediul CJRAE Timiş, str. I Huniade nr 3, (în incinta Colegiului Tehnic E. 

Ungureanu), la secretariat, etaj.I. 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele:  

 

- Copie după cartea de identitate a elevului;  

- Formular de înscriere în grupul ţintă (Anexa nr.1); 

- Scrisoare de motivaţie (Anexa nr.2); 

- Acord de participare din partea părinţilor la activităţile proiectului, (pentru elevii 

minori)  (Anexa nr.3); 

- Acord de participare din partea elevilor, pentru participarea la activităţile proiectului 

(pentru elevii majori) (Anexa nr.4) 

- Declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finanţare privind 

consilierea  (Anexa nr.5); 

- Adeverință prin care se atestă calitatea de elev (Anexa nr.6); 

 

Informaţii suplimentare puteţi găsi la sediul CJRAE Timiş, din Timisoara, str. I Huniade nr. 3   

(în incinta Colegiului Tehnic E. Ungureanu), la secretariat, etaj.I, între orele 09:00 şi 16:00, tel/fax 

0256/200165 sau e-mail:cjraetm@yahoo.com  

Persoana de contact asistent proiect Ştefănuţ Violeta.                                                    

 

Cu stimă, 

 

Manager de proiect                                                  Coordonator proiect partener 

 

Prof. univ. Dr. Alin Florin SAVA                                            Prof. psih. Simona Jugariu 
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Anexa nr. 1. Formularul de înscriere 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

   

Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu 

prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea 

nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia 

vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004. 

 

I. Informaţii personale: 

 

Nume participant (nume şi prenume)   ________________________________________,  

CNP _______________________ 

Adresa completă: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ Număr de telefon la care puteți fi contactat/ă: ______________________________ 

Adresă de e-mail:_________________________ 

 

I.2. Informații demografice: 
 

Gen:      Masculin          Feminin      
 

Naţionalitate:     română      alta (specificaţi)_________________ 
 

Vârstă (vârsta în ani împliniţi): _____________ 
 

Locul de reşedinţă:    rural     urban 

 

Declar pe propria răspundere că informațiile cuprinse în cadrul acestui formular sunt 

corecte și complete,  

 

Data         Semnătură, 
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Anexa nr 2. Model de scrisoare de motivaţie 

 

SCRISOARE DE MOTIVAŢIE1 

 

Stimată doamnă/ Stimate domn,  

 

Vă adresez această scrisoare de motivaţie ca răspuns la Anunţul dumneavoastră cu 

privire la posibilitatea participării la proiectului „Consilierea carierei şi servicii de practica 

profesionala în psihologie” : POSDRU/161/2.1/G/136958. Având în vedere interesul meu 

pentru domeniul ..………………………………………………. .  doresc să îmi beneficiez de 

informare şi consiliere .  

Consider că informatiile şi consilierea oferită prin acest proiect îmi va permite pe 

viitor să  ...………… ………………………… ………………..……………… ……..… … 

………………………………………………………….. …………. 

Sunt o persoană (daţi exemple de minim trei calităţi care credeţi că vă recomandă 

pentru participarea în proiect) …………… ………………………………… …………… 

……………….. 

Motivele participării mele în proiect sunt următoarele (enumeraţi minim trei motive): 

1. ……………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………….. 

  Dacă veţi considera motivaţia şi calităţile mele corespunzătoare pentru loc în cadrul 

grupul de consiliere, vă rog să mă contactaţi pentru detalii la adresa de email: ………… …… 

…………………...., telefon……………………… 

Vă mulţumesc, 

                                                           
1 Acesta este doar un model propus al scrisorii de motivaţie, candidaţii pot adapta acest model păstrând însă 

elementele cheie propuse.  
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Anexa 3 Acord de participare din partea părinţilor la activităţile proiectului, (pentru 

elevii minori) 

 

Stimaţi părinţi, 

Universitatea de Vest din Timişoara  împreună cu Centrul Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Timiş implementează  proiectul „Consilierea carierei şi servicii de 

practică profesională în psihologie” POSDRU/161/2.1/G/136958, proiect finanţat prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, perioada de implementare 

29.04.2014 – 28.10.2015 şi destinat e l e v i l o r  înmatriculaţi în sistemul de învăţământ 

preuniversitar din judeţul Timiş, nivel liceeal, proiectul propunându-şi să implementeze 

servicii de orientare şi consiliere pentru 100 de elevi interesaţi de psihologie în vederea  

facilitării unor decizii informate privind continuarea studiilor. 

 

În acest context, Universitatea de Vest din Timişoara în calitate de beneficiar 

solicită sprijinul părinţilor, în vederea completării de către aceştia a Acordului de 

participare a elevului minor la activitatea de consiliere. 

Completarea Declaraţiei de către părinţi se realizează în conformitate cu 

prevederile Codului Familiei “Ocrotirea părintească presupune existenţa unei persoane 

care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi care nu are capacitate deplină de exerciţiu. Dat fiind 

faptul ca ocrotirea părintească exista în interesul minorului, in primul plan sunt 

îndatoririle, iar nu drepturile părinteşti. Printre acestea, pot fi amintite dreptul şi 

îndatorirea părinţilor de a creşte copilul (art. 101 alin 1, 2 Codul Familiei): datoria de a 

îngriji de sănătatea fizică a copilului, datoria de a îngriji de educarea copilului, datoria 

de a îngriji de învăţătură şi pregătirea profesională a copilului”. 

 

                                         Cu stimă, 

Manager de proiect 

 

Prof. univ. Dr. Alin Florin SAVA 
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ACORDUL DE PARTICIPARE A ELEVULUI MINOR LA ACTIVITATEA DE 

INFORMARE ŞI CONSILIERE 

 

Subsemnatul(a)_     în calitate de reprezentant  

legal al elevului(ei)     

CNP _________________________din clasa a  _____________ 

 

declar c ă   îmi dau acordul nu îmi dau acordul, ca fiul/fiica mea să participle la 

următoarele activităţile din cadrul proiectului „Consilierea carierei şi servicii de practică 

profesională în psihologie”  implementat de către Universitatea de Vest din Timişoara  împreună 

cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş: 

 

1. o întâlnire  de grup de informare despre domeniul psihologiei;  

2. o evaluare inițială a cunoștințelor despre psihologie și finalizată printr-o secvență de testare 

psihologică;  

3. o vizită de studiu în universitate (departamentul de Psihologie);  

4. o sesiune individuală de consiliere profesională finalizată printr-un traseu educațional, însoțită 

de activități premergătoare; 

Semnătura părintelui 
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Anexa 4 Acord de participare din partea elevilor, pentru participarea la activităţile 

proiectului (pentru elevii majori) 

 

  

 

Stimaţi elevi, 

Universitatea de Vest din Timişoara  împreună cu Centrul Judeţean de Resurse si 

Asistenţă Educaţională Timiş implementează  proiectul „Consilierea carierei şi servicii de 

practică profesională în psihologie” POSDRU/161/2.1/G/136958, proiect finanţat prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, perioada de implementare 

29.04.2014 – 28.10.2015 şi destinat e l e v i l o r  înmatriculaţi în sistemul de învăţământ 

preuniversitar din judeţul Timiş, nivel liceeal, proiectul propunându-şi să implementeze 

servicii de orientare şi consiliere pentru 100 de elevi interesaţi de psihologie în vederea  

facilitării unor decizii informate privind continuarea studiilor. 

 

În acest context, Universitatea de Vest din Timişoara în calitate de beneficiar  v ă  

solicită sprijinul în vederea completării de către dumneavoastră a „Acordul de participare a 

elevului  la activitaţile din cadrul proiectului”. 

 

 

 

 

                                         Cu stimă, 

Manager de proiect 

 

Prof. univ. Dr. Alin Florin SAVA 
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ACORDUL DE PARTICIPARE A ELEVULUI LA  ACTIVITAŢILE DIN CADRUL 

PROIECTULUI 

 

Subsemnatul(a)_  Elev în clasa____________ 

la Unitatea Şcolară    

CNP _________________________  

declar că     sunt de  acord nu sunt de acord,  să particip la următoarele 

activităţi din cadrul proiectului „Consilierea carierei şi servicii de practică profesională în 

psihologie”  implementat de către Universitatea de Vest din Timişoara  împreună cu Centrul 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş: 

1. o întâlnire  de grup de informare despre domeniul psihologiei  

2. o evaluare inițială a cunoștințelor despre psihologie și finalizată printr-o secvență de testare 

psihologică;  

3. o vizită de studiu în universitate (departamentul de Psihologie);  

4. o sesiune individuală de consiliere profesională finalizată printr-un traseu educațional, 

însoțită de activități premergătoare 

Data: 

 

Semnătura elevului 
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Anexa nr.5. Declaraţie pe propria răspundere privind dubla finanţare 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 

 

Subsemnatul/a ……………………....................……..……………, domiciliat/ă în (localitate) 

…………………….. str ………………………………….…., nr …..…, bl ….., sc …..,         

ap ……., tel. mobil……………………., e-mail……………………………….., identificat/ă 

prin BI/CI seria………., număr ……………….., CNP ……………………………………….. 

în calitate de beneficiar/ă  al proiectului ”Consilierea carierei și servicii de practică 

profesională în psihologie” proiect finanţat prin Fondul Social European - 

POSDRU/161/2.1/G/136958, cunoscând dispoziţiile articolului 292 Cod Penal cu privire la 

falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că nu am beneficiat şi nu beneficiez de alte 

surse de finanţare din programe europene sau de la bugetul de stat pentru acoperirea 

cheltuielilor legate de servicii de consiliere și orientare profesională și/sau de stagii de 

practică. 

 

 

Data…………..                                                                                Semnătura 
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Anexa nr.6. Adeverință prin care se atestă calitatea de elev (model) 

 

 

 

 

 

Unitatea de învăţământ ................................................................. 

 

Localitatea .................................................................................... 

                                                                                                                                                   

Nr. ………./ …………… 

Judeţul ........................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

ADEVERINŢĂ 

 

 

 

 Se adevereşte prin prezenta că elevul (eleva)…………………………………………… 

este înscris la şcoala noastră în anul şcolar ......... / .......... în clasa 

………………………………. 

 Eliberăm prezenta pentru a-i servi la înscriere în grupul ţintă al proiectului                       

”Consilierea carierei și servicii de practică profesională în psihologie” proiect finanţat prin 

Fondul Social European - POSDRU/161/2.1/G/136958. 

 

 

Director,        Secretar, 

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

 


