
Anexa 5a- Declarație elevi 
 
 
 

Declarație 

 

Subsemnatul ……………………………………………, din clasa ………… la 

Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița, posesor al BI/CI Seria ......., nr.........................., 

CNP......................................., domiciliat in localitatea ...................................., Str. 

............................................................, Nr............, Bl........, Sc........, Ap........, Județ .......... 

Sunt de acord să particip la selecția pentru mobilitatea de învățare din 

________________________________ 

În cazul în care voi fi selectat/ă îmi asum participarea pe toată durata mobilității, 

la toate activitățile propuse de partenerul/instituția gazdă 

Am luat la cunoștință obligațiile elevilor care participă la mobilități. 

Înțeleg că trebuie să mă comport politicos, responsabil şi să respect regulile stabilite de 

organizatorii acestei mobilități, să nu consum tutun, băuturi alcoolice şi droguri şi să nu 

întreprind acţiuni care pot să pună în pericol sănătatea, securitatea şi siguranța mea sau a 

celorlalți participanți. 

 

Data: :                                                            Semnătura 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 6-ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL 

 
Subsemnatul/subsemnata…………………………………………. , posesor al BI/CI Seria 
......., nr.........................., CNP......................................., domiciliat in localitatea 
...................................., Str. ............................................................, Nr............, Bl........, Sc........, 
Ap........, Județ .......... părintele/tutorele legal al elevului/elevei 
………………………………………… posesor al BI/CI Seria ......., nr.........................., 
CNP......................................., domiciliat in localitatea ...................................., Str. 
............................................................, Nr............, Bl........, Sc........, Ap........, Județ ..........  din 
clasa ………… la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița  

1. Sunt de acord  ca propriul meu copil să participe la selecția pentru mobilitatea de 
învățare din ____________ în cadrul proiectului Erasmus+ The Challenge to a Healthy 
Life, 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024460. 

2. În cazul în care propriul meu copil va fi selectat pentru mobilitate îmi asum costurile 
legate de obținerea în timp util a procurii notariale pentru deplasarea în străinătate, care 
va fi semnată de ambii părinți. 

3. Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la toate activităţile propuse în cadrul 
Proiectului Erasmus+  The Challenge to a Healthy Life, 2021-1-RO01-KA220-SCH-
000024460. 

4. În cazul în copilul meu nu mai poate participa la mobilitate mă oblig să restitui toate 
cheltuielile efectuate de școală până la acea dată, pentru copilul meu. 

5. Sunt de acord ca, în cazul unei urgențe de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, cadrul 
didactic însoțitor să mă înștiințeze imediat, să ia legătura cu o unitate medicală 
specializată, să acționeze în numele meu şi să obțină tratamentul medical al copilului.  

6. Mă oblig să plătesc suma aferentă, în cazul administrării unui tratament medical contra 
cost, dacă suma respectivă nu este decontabilă prin asigurarea medicală suplimentară 
pe care mă oblig să o achiziționez pentru copilul meu, din fonduri proprii, anterior 
plecării în sesiunea scurtă de învățare în străinătate și să o predau liderului de grup, 
profesorul  însoțitor căruia i-am dat acordul dreptul de a ieși din țară cu copilul meu, 
prin procura notarială  

7. Regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul de dietă, 
cel de medicație şi/sau necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale, este: 
.................................... . 

8. Înțeleg faptul că propriul meu copil va fi însoțit pe toată perioada excursiei de un cadru 
didactic însoțitor. 

9. Accept că rămâne la latitudinea şcolii să modifice aspectele legate de transport, cazare 
şi alte servicii, după cum consideră necesar. Înțeleg că voi fi informat asupra acestor 
modificări cu cel puțin 24 de ore înaintea plecării. 

10. Sunt de acord că școala nu poate fi responsabilă pentru acțiunile operatorilor de 
transport sau de turism care își oferă serviciile pentru această deplasare. 

11. Sunt de acord şi înțeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu. Absolv școala 
de toate obligațiile şi răspunderea ocazionate de această deplasare, cu excepția celor 
cauzate de neglijența cadrelor didactice însoțitoare. 



12. Înțeleg că deținerea şi consumul de tutun, băuturi alcoolice şi droguri sunt interzise şi 
am discutat acest lucru cu copilul meu. Sunt de acord ca propriul meu copil să fie supus 
procedurilor disciplinare şi unei posibile anchete, dacă va consuma alcool, va deține 
substanțe psihotrope sau va săvârși acte cu potențialitate de infracționalitate. 

13. Sunt de acord că, în cazul în care copilul meu comite o faptă gravă pe perioada sesiunii 
scurte de învățare, rămâne la latitudinea şcolii să îmi trimită copilul acasă, eu fiind 
informat asupra acestui lucru în prealabil. În acest caz, voi suporta toate cheltuielile 
ocazionate de plecarea lui anterioară şi nu voi solicita returnarea niciunei sume din 
partea şcolii.  

14. În cazul elevului minor, voi veni să îmi preiau copilul şi voi suporta toate cheltuielile 
ocazionate de plecarea lui anterioară anticipată, fără a solicita returnarea niciunei sume 
din partea şcolii. 

 17.  În caz de urgență, pot fi găsit, 24 de ore, la următoarele numere de telefon:  
 ..................................................  
 Date de contact suplimentare: ............................................ 

 
 
Data:        Semnătura 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 7a-Obligaţiile elevilor care participă la mobilități în cadrul Proiectului Erasmus+ The 
Challenge to a Healthy Life, 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024460 
 
 

1. Anterior deplasării, elevii selectați pentru deplasare au următoarele obligații: 

a) să solicite toate informațiile despre deplasare; 

b) să participe la sesiunile de pregătire culturală și pedagogică organizate de profesorii 

însoțitori; 

c) să își informeze părinții referitor la activităţi; 

c) să informeze profesorii însoțitori despre orice probleme sau cerințe speciale, probleme 

medicale, alergii, preferințe în regimul alimentar, etc., să înștiințeze profesorii însoțitori dacă 

au interdicții de a practica sport, pentru a nu fi implicați în activităţi recreative care implică 

efort fizic; 

e) să prezinte organizatorului grupului o adeverință medicală eliberată de medicul de 

familie/medicul şcolar care să ateste starea "clinic sănătos"; 

f) să prezinte acordul semnat al părintelui  

g) să prezinte procura notarială pentru deplasare în străinătate. 

 

2. Pe durata deplasării spre/dinspre destinație, elevii au următoarele obligații: 

a) să respecte condițiile de siguranță pe parcursul deplasărilor în grup cu trenul/ autocarul/ 

avionul; 

b) să nu recurgă la acte de violență pe parcursul deplasării spre/dinspre destinație  

c) să nu pericliteze siguranța şi securitatea participanților pe parcursul deplasării spre/dinspre 

destinație; 

d) să se comporte civilizat şi să nu distrugă bunuri; 

e) să se conformeze comenzilor cadrelor didactice însoțitoare. 

 

3. Pe durata șederii în țara parteneră elevii au următoarele obligații: 

a) să verifice condițiile de siguranță ale spațiului de locuit/camerei; 

b) să utilizeze, cu responsabilitate, mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice şi 

electronice din dotarea locației unde sunt cazați; 

c) să nu deterioreze mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice şi electronice din 

dotarea locației; 

d) să nu recurgă la remedierea defecțiunilor mobilierului, ale obiectelor sanitare, ale 

echipamentelor electrice şi electronice din dotarea locației; 



e) să utilizeze, în siguranță, spațiile locației (să nu sară peste scări, să nu coboare pe balustradă, 

să nu sară pe geam etc.) 

f) să nu aducă şi să nu utilizeze materiale/produse inflamabile sau cu risc inflamabil; 

g) să nu aducă şi să nu consume tutun, alcool, droguri şi alte substanțe care îi pot pune în pericol 

pe ei ori pe ceilalți participanți sau care pot determina alterarea percepției realității; 

h) să nu consume alimente alterate sau păstrate în condiții neadecvate; 

i) să manifeste un comportament responsabil față de propria persoană şi față de ceilalți 

participanți la mobilitate; 

j) să nu recurgă la acte de violență pe parcursul șederii; 

k) să nu pericliteze siguranța şi securitatea participanților la activităţile propuse; 

l) să respecte comenzile cadrului didactic însoțitor pe perioada mobilității; 

m) să nu părăsească grupul/locația activităţii fără acordul cadrului didactic însoțitor; 

n) să respecte regulile existente la familiile gazdă 

o) să manifeste un comportament respectos și tolerant față de familiile gazdă. 

4. După întoarcerea din mobilitate, elevii au următoarele obligații: 

a) să participe la activitățile de diseminare ale mobilității, organizate de profesorii însoțitori; 

b) să realizeze materialele de diseminare solicitate de profesorii însoțitori ; 

 
 


