
 

 

 

  

Anexa  1         

 

CERERE  

 

Subsemanutul (a) ………………………………………………………………………, 

C.N.P. ……………………...……, născut (ă) la data ……………………, în localitatea 

…………………………………, domiciliat (ă) în ……………………………………………… 

……………………………………………………….……………, posesor al C.I. seria….….. 

nr……..……………, eliberată de ………………………, la data de ………….………., 

părinte/tutore legal al elevului/elevei………………………………………………………….. 

înscris la Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu” bârlad, clasa ……….……  

vă rog să îmi aprobați prezenta în vederea dotării cu un dispozitiv electronic cu 

conexiunea la internet în baza H.G. nr. 756 din 10 septembrie 2020 privind aprobarea 

Programului național "Educația în siguranță" necesar desfășurării în condiții de prevenție 

a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție 

cu coronavirus SARS-CoV-2, respectiv în baza OUG nr. 144 din 24 august 2020 privind 

unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile. 

Atașat prezentei, depun următoarele documente: 

- Copie CI parinte / tutore; 

- Copie CI sau certificat naștere copil; 

 

Am fost informat (ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și 

Consiliul Uniunii Europene. Am fost informat (ă) că beneficiez de dreptul de acces, de 

intervenție asupra datelor mele și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 

În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea 

datelor cu caracter personal în cadrul Ministerului Educației și Cercetării și 

Inspectoratului Școlar Județean Vaslui. 

 

Data:       Semnătura…………………………. 
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Anexa 2 

 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul/a ______________________________________________________, cu 

domiciliul în _________________________________________________________________, 

identificat cu C.I. seria _______, nr______________, CNP__________________________, 

părinte/tutore legal al elev___ ___________________________________________________, 

înscris/ă la Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu” Bârlad, clasa a ____________.   

Cunoscând  prevederile articolului 326 Noul Cod Penal referitoare la falsul în 

declarații, declar pe proprie răspundere că elevul NU a primit dispozitive electronice cu 

conectare la internet prin Programul Național ȘCOALA DE ACASĂ, donatii, 

sponsorizari sau urmare a achizițiilor pe care UAT/ unitatea de învățământ le-a 

efectuat în vederea asigurării accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-

line. 

Atât declar, susțin și semnez.  

 

 

Data          Semnatura 
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