
    

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE) 
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE
COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA
TITLUL SUBPROIECTULUI – “LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!”

Declarație de consimțământ 

Subsemnatul/subsemnata  …………………………………………………  domiciliată  în
localitatea ………..……………………..……, str. ………………..……………., nr. …., bl. ….,
ap. ..…., județul ……………., având CNP ………………………………… și CI  cu seria ……
nr ………………., eliberat de ………………………………..… la data de …………..…………,
părinte al elevului ………………………………………………………………, cuprins în grupul
țintă din cadrul  subproiectului  “LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!”,  prin prezenta îmi
dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale ale fiicei/fiului meu conform
Contractului de finanțare și legislației în vigoare.

Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest foemular vor fi tratate confidențial, în
conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă prin
Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare, precum și
prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția
vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004, de către
Colegiul Tehnic “Apulum” Alba Iulia și instituțiile abilitate și alte instituții care au legătură cu
proiectul.

Semnătură părinte/tutore _____________________
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Acord participare subproiect
“LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!”

Subsemnatul/subsemnata ………………………………………………………………….., cu domiciliul în
……………………………….……..,  cod  numeric  personal  ………..………………………………, în  calitate  de
părinte/tutore/reprezentant  legal  al  elevei/elevului  …………………………………………  înscris  în  clasa
……………….., la Colegiul Tehnic “Apulum” Alba Iulia, îmi exprim consimțământul și îmi dau acordul pentru
ca fiica mea / fiul meu / minorul al cărui tutore / reprezentant legal sunt să fie înscris în / să participe la activitățile
proiectului  ROSE,  implementat  de  către  Colegiul  Tehnic  “Apulum” Alba  Iulia  prin  subproiectul  “LUCRÂND
ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!”.

Declar că fiica mea / fiul meu / minorul al cărui tutore / reprezentant legal sunt, nu participă în prezent la
activități similare în cadrul altor proiecte finanțate din fonduri publice, inclusiv, fără limitare, fonduri comunitare
nerambursabile post-aderare.

Mă angajez în mod expres și irevocabil:
1. Să susțin participarea fiicei mele / fiului meu / minorului al cărui tutore / reprezentant legal sunt, la activitățile

derulate prin proiectul ROSE, implementat de către Colegiul Tehnic “Apulum” Alba Iulia prin subproiectul
“LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!”;

2. Să anunț cu cel puțin 24 de ore înainte, faptul că fiica mea / fiul meu / minorul al cărui tutore / reprezentant
legal sunt, nu va participa la activitățile derulate prin proiectul ROSE, implementat de către Colegiul Tehnic
“Apulum” Alba Iulia prin subproiectul “LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!”;

3. Să particip la toate întâlnirile la care sunt invitat(ă) de reprezentanții Colegiului Tehnic “Apulum” Alba Iulia /
organe de control abilitate;

4. Să  asigur  comunicarea  cu  coordonatorii  sau  profesorii  implicați  în  activitățile  din  cadrul  subproiectului
“LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!” și să semnalez cu promptitudine orice disfuncționalitate constatată
în cadrul activităților la care participă fiica mea / fiul meu / minorul al cărui tutore / reprezentant legal sunt;

5. În situația în care,  din motive foarte bine întemeiate și justificate,  vor fi zile în care  fiica mea / fiul meu /
minorul  al  cărui  tutore  /  reprezentant  legal  sunt,  nu  se  va  putea  prezenta  la  școală  pentru  a  participa  la
subproiectul “LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!”, voi lua toate măsurile necesare pentru ca acesta să își
îndeplinească obligațiile școlare asumate în cadrul acestui proiect;

6. În situația în care fiica mea / fiul meu / minorul al cărui tutore / reprezentant legal sunt, nu mai poate participa la
subproiectul  “LUCRÂND  ÎMPREUNĂ,  VOM  REUȘI!”,  îmi  asum  responsabilitatea  să  înștiințez  imediat
coordonatorii de program cu privire la această decizie;

7. În  situația  în  care  fiica  mea  /  fiul  meu  /  minorul  al  cărui  tutore  /  reprezentant  legal  sunt,  abandonează
participarea la subproiectul “LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!”, pentru motive care nu pot fi calificate
ca fiind cazuri de forță majoră, îmi asum răspunderea rambursării costurilor suportate din bugetul subproiectului
“LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!”,  în legătură cu fiica mea /  fiul  meu /  minorul al  cărui  tutore /
reprezentant legal sunt până la data abandonării acestui proiect.

Subsemnatul/subsemnata înțeleg și consimt ca, fiica mea / fiul meu / minorul al cărui tutore / reprezentant
legal  sunt  să  fie  eliminat(ă)  din  subproiectul  “LUCRÂND  ÎMPREUNĂ,  VOM  REUȘI!”  în  situația  în  care
abandonează activitățile proiectului. Într-o asemenea situație, se aplică prevederile prezentului angajament cu privire
la  obligația  de  rambursare  a  costurilor  suportate  din  bugetul  subproiectului  “LUCRÂND  ÎMPREUNĂ,  VOM
REUȘI!”, în legătură cu fiica mea / fiul meu / minorul al cărui tutore / reprezentant legal sunt.
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Data, Semnătura,


