
COLEGIUL NAȚIONAL “GHEORGHE ȘINCAI”                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Adresa: Calea Serban Voda nr.167, sector 4, Bucuresti                 

Telefon: (0041) 021 - 336.90.04;                                                                                                                                                       

Telefon/Fax: (0041) 021 - 336.14.55 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 

 Subsemnatul................................................................................................................., în 

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

din clasa............., de la Colegiul Naţional Gh.Şincai din Bucureşti, declar că sunt de acord ca 

fiul meu/ fiica mea să participe la activitaţile derulate în cadrul proiectului de mobilitate 

desfăşurat în Spania - Barcelona, în parteneriat cu instituţia de învăţământ ISE SANT 

QUIRZE din localitatea Sant Quirze. Activităţile proiectului  vor avea loc pe parcursul anului 

şcolar 2019-2020, în două etape : prima etapă constă în deplasarea în Spania, la liceul 

menţionat ca partener, cea de-a doua constă în vizita echipei din Spania la C.N.Gh.Şincai.  

 Menţionez că voi răspunde tuturor convocărilor venite din partea conducerii şcolii şi a 

profesorilor coordonatori cu privire la buna desfășurare a proiectului. 

 

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; 

 va avea un comportament decent şi cooperant cu profesorii coordonatori; 

 va investi timp, energie şi va manifesta deschidere şi atitudine de colaborare faţă de 

echipa de proiect, elevi şi profesori. 

 

Art.2 Mă oblig să retrag copilul din mobilitate sau din deplasările locale, dacă profesorul 

coordonator solicită acesta din pricina comportamentului neadecvat al fiului meu/fiicei mele. 

Art.3  Îmi asum cheltuielile de deplasare pentru copilul meu, cheltuielile de întreţinere pentru 

corespondentul spaniol pe durata sejurului acestuia în România, în familia mea, precum şi 

cuantumul din cheltuielile de deplasare în Spania (transport, cazare) pentru cei 3 profesori 

însoţitori. 

Art.4 Îmi asum responsabilitatea supravegherii şi cazării elevului spaniol, partener al fiului 

meu/fiicei mele pe durata șederii acestuia în România. Mă angajez să îi asigur acestui elev 

găzduirea într-o cameră separată, cu dotări minimale standard, pe timpul cât nu se derulează 

activităţi de proiect . 

Art.5 Sunt de acord să ofer tânărului partener de proiect al copilului meu activităţi  de recreere 

pentru ziua petrecută în familie . 

Art.6 Sunt de acord ca fiul meu/fiica mea să apară în eventualele elemente de vizibilitate ale 

proiectului şi ale colegiului, rezultate în urma derulării activităţii ( fotografii, filmulețe de 

prezentare, produse și materiale de proiect). 

Art.7 Numărul de telefon la care mă angajez să răspund pe toată perioada desfășurării 

activităţii este........................................ 

 Alte date de contact sunt :................................................................................................. 

 

 

 

 

Data,                                                                                          Numele şi prenumele părintelui 

 

 

Semnatura, 

 


