
                                                                             ROMÂNIA                   

LICEUL  „MIHAIL SADOVEANU”                                 Tel. 0233/268016; Fax 0233/268029 
Cod fiscal: 2614333                              e-mail: contact@scoalaborca.ro 
Comuna BORCA                                                   www.scoalaborca.ro 
Județul NEAMȚ                                                                                                      Nr.______ /__________________ 

   
 

Proiectul privind învățământul secundar - ROSE 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
(părinți) 

 

 Subsemnatul/a ………………………………………………………………………………….. 

cu domiciliul în …………………………………………………………………… identificat cu C.I. 

seria …….. nr. …………….. CNP ………………………………………….. părinte/reprezentant legal 

al elevului/elevei ……………………………………………………………………. înscris/ă la unitatea 

de învățământ ……………………………………………………...……………. clasa a 

……………………… 

 Cunoscând prevederile articolului 326 Noul Cod Penal referitoare la falsul în declarații, declar 

pe proprie răspundere că elevul/eleva nu deține în folosință personală un echipament electronic 

(desktop, laptop, tabletă) pentru a putea participa la activități de învățare care au componentă digitală 

sau la activități de învățare online. 

 Atât declar, susțin și semnez. 

  

 

 

 

 

 Data         Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             ROMÂNIA                   

LICEUL  „MIHAIL SADOVEANU”                                 Tel. 0233/268016; Fax 0233/268029 
Cod fiscal: 2614333                              e-mail: contact@scoalaborca.ro 
Comuna BORCA                                                   www.scoalaborca.ro 
Județul NEAMȚ                                                                                                      Nr.______ /__________________ 

   
 

Proiectul privind învățământul secundar - ROSE 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
(elevi majori) 

 

 Subsemnatul/a ………………………………………………………………………………….. 

cu domiciliul în …………………………………………………………………… identificat cu C.I. 

seria …….. nr. …………………….. CNP ………………………………………………….. elev/elevă 

înscris/ă la unitatea de învățământ ………………………………………………………………………. 

clasa a ………………………………………….. 

 Cunoscând prevederile articolului 326 din Noul Cod Penal referitoare la falsul în declarații, 

declar pe proprie răspundere că nu dețin în folosință personală un echipament electronic (desktop, 

laptop, tabletă) pentru a putea participa la activități de învățare care au componentă digitală sau la 

activități de învățare online. 

 Atât declar, susțin și semnez. 

  

 

 

 

 

 Data         Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             ROMÂNIA                   

LICEUL  „MIHAIL SADOVEANU”                                 Tel. 0233/268016; Fax 0233/268029 
Cod fiscal: 2614333                              e-mail: contact@scoalaborca.ro 
Comuna BORCA                                                   www.scoalaborca.ro 
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Proiectul privind învățământul secundar – ROSE 

 

DOMNULE DIRECTOR,  
(cerere părinți) 

 

 Subsemnatul/a ………………………………………………………………………………….. 

cu domiciliul în ……………………………………………………………… identificat cu C.I. seria 

…….. nr. …………………….. CNP ………………………………………………….. 

părinte/reprezentant legal al elevului/elevei 

…………………………………………………………………………………. înscris/ă la unitatea de 

învățământ ……………………………………………………………. în clasa a ……………… 

 Vă rog să îmi aprobați distribuirea unui laptop achiziționat de Unitatea de Management a 

Proiectelor cu Finanțare Externă prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE pentru fiul 

meu/fiica mea. 

Menționez că: 

 □ familia nu deține un echipament electronic (desktop, laptop, tabletă) pentru a permite 

participarea la activități de învățare care au componentă digitală sau la activități de învățare online; 

 □ elevul/eleva nu deține în folosință personală un echipament electronic (desktop, laptop, 

tabletă) pentru a permite participarea la activități de învățare care au componentă digitală sau la 

activități de învățare online; 

□ elevul/eleva aparține unui grup dezavantajat: elevi provenind din familii cu venituri mici, 

elevi romi sau alți elevi discriminați pe baza identității/etniei, elevi cu cerințe educaționale speciale/ cu 

dizabilități, elevi care trăiesc în zone rurale, izolate, greu accesibile sau alte zone în care nu exista  

școli în proximitate. 

 Anexez următoarele documente: 

   Declarația pe propria răspundere privind faptul că elevul/eleva nu deține în folosință personală un echipament 

electronic (desktop, laptop, tabletă) pentru a permite participarea la activități de învățare care au componentă digitală sau la 

activități de învățare online;  

 Copie după buletin/carte de identitate părinte/reprezentant legal; 

  Copie după certificatul de naștere al elevului/elevei. 

  anchetă socială sau alte documente din care să rezulte că face parte din categorii sau grupuri dezavantajate. 

 

 Data,         Semnătura, 

 

 

Domnului director al Liceului „Mihail Sadoveanu”, Borca 
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Proiectul privind învățământul secundar – ROSE 

 

DOMNULE DIRECTOR,  
(cerere elev major) 

 

 Subsemnatul/a ………………………………………………………………………………….. 

cu domiciliul în …………………………………………………………………………..….… 

identificat cu C.I. seria …….. nr. …………………….. CNP ………………………………………. 

elev/elevă înscris/ă la unitatea de învățământ ……………………………….………………………… 

…………………………………………. în clasa a ………………………………………….. 

 Vă rog să îmi aprobați distribuirea unui laptop achiziționat de Unitatea de Management a 

Proiectelor cu Finanțare Externă prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE. 

Menționez că: 

 □ familia nu deține un echipament electronic (desktop, laptop, tabletă) pentru a permite 

participarea la activități de învățare care au componentă digitală sau la activități de învățare online; 

 □ nu dețin în folosință personală un echipament electronic (desktop, laptop, tabletă) pentru a 

permite participarea la activități de învățare care au componentă digitală sau la activități de învățare 

online; 

□ aparțin unui grup dezavantajat: elevi provenind din familii cu venituri mici, elevi romi sau 

alți elevi discriminați pe baza identității/etniei, elevi cu cerințe educaționale speciale/ cu dizabilități, 

elevi care trăiesc în zone rurale, izolate, greu accesibile sau alte zone în care nu exista  școli în 

proximitate. 

 Anexez următoarele documente: 

   Declarația pe propria răspundere privind faptul că nu dețin în folosință personală un echipament electronic 

(desktop, laptop, tabletă) pentru a permite participarea la activități de învățare care au componentă digitală sau la activități 

de învățare online;  

 Copie după buletin/carte de identitate; 

 Anchetă socială sau alte documente din care să rezulte că face parte din categorii sau grupuri dezavantajate. 

 

 Data,         Semnătura, 

 

 

 

Domnului director al Liceului „Mihail Sadoveanu”, Borca 

 


