
 
Declaraţie  

 
Subsemnatul ................................................................................................................, părinte 

al elevului ................................................................................................. ......., din clasa 
.......................................... a Colegiului Naţional PETRU RAREŞ din Suceava, declar că sunt de 
acord  ca fiica / fiul meu să participe la activităţile de proiect LIN LAN LIM, derulate în România şi 
în Franţa, conform prevederilor proiectului bilateral COMENIUS cu acelaşi nume, pe timpul anului 
şcolar 2011-2012, coordonat de d-na dir. adj. Greculeac Anca. Menţionez că mi-am însuşit 
regulamentul  şi normele de securitate pe care derularea activităţilor de proiect le presupune. 

Data,                                                                                                      Semnătură părinte,  
 

Angajament 

 
Art 1. Prin prezenta mă angajez, în numele copilului meu minor, că acesta: 

 va respecta întocmai programul activităţilor de proiect 
 va respecta regulamentul şi normele de securitate ale activităţilor pentru care a primit din 

partea mea acordul de participare  (care sunt cele generale, de derulare de activităţi în incinta 
colegiului şi cele de realizare de deplasări organizate în afara acestuia), 

 va avea un comportament decent şi cooperant cu profesorii coordonatori, 

 va investi timp, energie şi va manifesta deschidere şi atitudine de colaborare (cu echipa de 
elevi şi profesori) pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului. 

 înţelege că îi sunt interzise în mod categoric realizarea de fotografii şi filmări fără acordul 
subiecţilor, consumul de alcool, droguri, substanţe nocive sau care pun în pericol propria 
sănătate sau a grupului de elevi şi profesori; că îi sunt interzise introducerea şi utilizarea în 
cadrul grupului a armelor, muniţiilor etc. 

Art 2. Mă oblig să retrag copilul pe cheltuială proprie din mobilitate sau din deplasările locale, dacă 
profesorul coordonator solicită aceasta, ca urmare a nerespectării prevederilor de la art 1. 
Art 3. Mă oblig să returnez preţul biletului de avion, dacă din motive foarte serioase, fiul/fiica mea, 
după ce a primit acordul meu de participare la proiect, nu va realiza deplasarea în Franţa. 
Art 4. Îmi asum responsabilitatea supravegherii şi cazării elevului francez, partener al fiului/ fiicei 
mele, suportând costurile pe care această activitate o presupune (într-o cameră separată, cu dotări 
minimale standard), pe timpul cât nu se derulează activităţi de proiect (seara, noaptea, la sfârşituri de 
săptămână). 
Art 5. Mă angajez să acopăr daunele materiale provocate din vina copilului meu pe perioada 
desfăşurării activităţii în cauză. 
Art 6. Îmi asum responsabilitatea recuperării materiei copilului meu, ca urmare a faptului că pe 
parcursul derulării celor două mobilităţi (a elevilor francezi la CNPR şi a elevilor români la Amyot 
d’Inville, desfăşurate, prin obligativitate, pe timpul programului şcolar) elevii implicaţi în proiect nu 
vor participa la orele de curs, ci vor avea un program comun special, monitorizat de profesorii români 
şi francezi. 
Art 7. Sunt de acord ca profesorul coordonator să anunţe organele de intervenţie de urgenţă , dacă 
realitatea o impune. 
Art 8. Sunt de acord ca fiul/fiica mea sa apară in eventualele elemente de vizibilitate ale proiectului 
şi colegiului, rezultate în urma derulării activităţii,  
Art 9. Numărul de telefon la care mă angajez să răspund pe perioada desfăşurării activităţii 
este.................................................................................. ............................................................ 

Prezentul angajament se auto asumă  de către elevii majori (cu reformulările de 

rigoare). 

 

Data,                                                                                   Semnătură părinte de elev minor 

 

 

Nume şi prenume (în clar) şi semnătură elev major 


