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Anexa 4 

 

 

ACORD PĂRINTE PARTICIPARE PROIECT 
 

 

Subsemnatul/a................................................................................, CNP.............................................., CI 

seria ........... nr. ........................, eliberată de …………………......................................, la data de 

.........................................., adresa de domiciliu .................................................................................., 

județ........................., telefon …………………., e-mail ......................................................................, în 

calitate de părinte/tutore al elevului/elevei ......................................................................................., clasa 

a ...........-a, CNP......................................................., CI seria ........... nr. ............................. eliberată de 

......................................................., la data de...................................., adresa de domiciliu 

..............................................................................................., județ....................................., telefon 

..................................., e-mail....................................................................................... 

Sunt de acord cu participarea fiului meu/fiicei mele ………............................................................... la 
Proiectul din cadrul Programului Erasmus+, Actiunea Cheie 1- Educaţie Şcolara (SCH) KA121-
SCH-000056688 şi îmi asum răspunderea cu privire la îndeplinirea de către fiul meu/fiica mea 
.............................................................................................. a tuturor obligațiilor ce revin beneficiarilor 
acestui proiect (respectarea programului stabilit, păstrarea ordinii și liniștii publice, neconsumarea de 
alcool, tutun sau orice alte substanțe interzise de lege, menținerea unei conduite civilizate și 
cuviincioase în cadrul echipei și în spațiile de cazare, în timpul mobilității), în cazul în care 
candidatura sa va fi acceptată. De asemenea, îmi declar disponibilitatea de a deveni familie gazdă şi 
mă angajez să asigur subzistenţa (cazarea, masa şi activităţile locale) elevei/elevului din ţările 
partenere pe care îl voi găzdui într-o cameră separată în locuința familiei pe perioada mobilităţii în 
România. 

În cazul nerespectării tuturor acestor obligații, asumate prin semnarea acestui angajament, declar că voi 
returna întreaga sumă ce se va cheltui pentru fiul meu/fiica mea ..................................................  în 
calitate de participant în proiectul din cadrul Programului Erasmus+, Actiunea Cheie 1- Educaţie 
Şcolara (SCH) KA121-SCH-000056688. 
 
 

Data                                                                                                             Semnătura părinte, 
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Anexa 5 

 

ANGAJAMENT SCRIS 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE/CONFIDENŢIALITATEA 

DATELOR 

 

 

Subsemnatul/a................................................................................, CNP.............................................., CI 

seria ........... nr. ........................, eliberată de …………………......................................, la data de 

.........................................., adresa de domiciliu .................................................................................., 

județ........................., telefon …………………., e-mail ......................................................................, în 

calitate de părinte/tutore al elevului/elevei ......................................................................................., clasa 

a ...........-a, CNP......................................................., CI seria ........... nr. ............................. eliberată de 

......................................................., la data de...................................., adresa de domiciliu 

..............................................................................................., județ....................................., telefon 

..................................., e-mail....................................................................................... 

In calitate de potențial beneficiar al proiectului din cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 

1- Educaţie Şcolară (SCH) KA121-SCH-000056688, am fost informat privind obligativitatea de a 

furniza datele mele personale cu respectarea dispozițiilor legale. Declar că sunt de acord ca datele 

personale ale fiului/fiicei mele …………………………………................…… să fie utilizate în scopul 

proiectului mai sus menționat, pe internet, site-ul şcolii, site-ul proiectului, facebook, cât şi prin 

publicarea lor în presa locală. 

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje 

materiale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informații false 

în documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în dosarul de candidatură, 

garantând că datele furnizate sunt reale, corecte și complete. Mă angajez ca, în eventualitatea 

modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de candidatură depus (reînnoirea 

cărților de identitate, schimbarea adresei de domiciliu etc.) să anunț echipa proiectului și să aduc o 

copie a actelor doveditoare. Declar că sunt de acord cu utilizarea oricărui document, informaţie sau alt 

material, care sunt prezentate în scris sau oral, referitoare la fiul/fiica mea, 

……………………………………………….. cu respectarea dispozițiilor legale referitoarea la 

păstrarea confidenţialităţii. 

 

 

Data:                                                                                                                    Semnătura părintelui, 

 

 

 

 

 

 


