
 
 

 

 

ACORD PĂRINŢI 
 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………........................………................................. 

CNP………………………, CI……………………….…, eliberată de …………………..…………….., 

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

localitatea………………………………judeţul………………… telefon…………………………………,  

 

Ȋn calitate de părinte / tutore/ reprezentant legal al elevului/ elevei 

numele şi prenume ….…………………………………………………………………………….., 

clasa ………………... CNP…………………………………..., eliberată de ………………………… la 

data de …………………, adresa de domiciliu...............................................................….……………… 

localitatea…………………..judeţul…………………………………………… 

telefon…………………………………, adresă e-mail.................................................................... 

Declar următoarele: 

- sunt de acord cu participarea fiului meu /fiicei mele ………………………………………………… . la 

concursul de selecţie pentru proiectul ERASMUS + VET Mobility  „PROFESIONALIZAREA 

ELEVILOR ÎN SCOPUL INSERŢIEI PE PIAŢA MUNCII”,  proiect de formare profesională, nr. 

2019-1-RO01-KA102-0619. 

- îmi asum răspunderea cu privire la îndeplinirea, de către fiul meu / fiica mea, 

………………………………………….………........................…………………………………………… 

a tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarilor prin proiect,  (în cazul în care va fi selectat pentru participarea 

la stagiul de mobilitate VET din GRECIA/PORTUGALIA, în calitate de beneficiar). 

În consecinţă, îmi asum participarea fiului/fiicei mele şi înţeleg că eventuala sa selectare va implica 

activităţi suplimentare de pregătire pedagogică, lingvistică şi culturală anterioare mobilităţilor prevăzute 

în proiect precum şi activităţi de diseminare şi valorizare a rezultatelor proiectului de la întoarcerea din 

mobilitate până la sfârşitul proiectului, 31.09.2020. În acelaşi timp, în cazul în care fiul/fiica mea nu va 

participa la activităţile prevăzute în proiect şi despre care va fi înştiinţat cu cel puţin o săptămână înainte, 

accept posibila sa înlocuire din grupul ţintă selectat. 

Tototdată, în cunoştinţă de cauză, îmi exprim acordul pentru implicarea copilului meu în toate 

activităţile ce ţin de buna desfăşurare a procesului de selecţie şi pregătire a activităţilor proiectului: 

 Depunerea dosarului de candidatură 

 Participarea la probele pentru selecţie 

 Pregătirea pedagogică, lingvistică, culturală şi prevenirea riscurilor 

 Participarea la mobilitate/stagiul de practică 

 Realizarea produselor finale 

 Diseminarea rezultatelor 

 Realizarea documentelor pentru evaluare, raportare şi validare 

 

În cazul nerespectării tuturor acestor obligații, asumate prin semnarea acestui angajament, mă 

angajez să returnez întreaga sumă ce se va cheltui pentru fiul meu /fiica 

mea……………….....….……………......................……………………..………… în calitate de 

beneficiar, în proiectul de mobilitate Erasmus Plus VET Mobility  „PROFESIONALIZAREA 

ELEVILOR ÎN SCOPUL INSERŢIEI PE PIAŢA MUNCII”, nr. 2019-1-RO01-KA102-0619. 

 

Data:  

Semnatură părinte: 

 
Acest proiect este finanţat de U.E prin programul Erasmus Plus, Actiunea Cheie 1,VET Mobility 


