
 
Nr.______din_________________ 

 

Doamnă Director,  

 Subsemnatul/Subsemnata, __________________________________________________, 

cu domiciliul în str.___________________________________, nr.__________, bl.________, 

et._______, ap.__________, localitatea_____________________________________, 

județul_________________, părintele/reprezentantul legal/persoana desemnată de 

părinte pentru întreținerea copilului , legitimat(ă) cu CI seria 

______nr________________solicit înscrierea elevului /elevei 

__________________________________________________________________________________de 

la unitatea școlară_ Școala Gimnazială Ioan Bădescu, clasa a ____________, an școlar 2020-

2021, în Programul național pilot ”Școală după școală” pentru a participa la activitățile 

de educație remedială, conform prevederilor OMEC 3300/24.02.2021, art.5, alin.1. 

 Menționez că elevul/eleva îndeplinește următorul/următoarele criterii de 

eligibilitate: 

a. NU  a avut acces1  sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale 

desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât NU dispune 

de echipamente informatice proprii sau NU beneficiază de conexiune fiabilă la 

internet; 

b. SE AFLĂ în situația de CORIGENȚĂ la sfârșitul semestrului I al anului școlar 

2020-2021 sau are situația școlară NEÎNCHEIATĂ la cel puțin o disciplină; 

c. ARE NEVOIE  de ore remediale , necesitate dovedită de rezultatele școlare 

obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul 

semestrului în derulare. 

 

Menționez că: 

● Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de 

învățământ, în vederea soluționării cererii de înscriere a minorului.  

● Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de 

unitatea de învățământ, în vederea soluționării prezentei cereri și ulterior, pe 

parcursul desfășurării programului Școală după școală. 

 

Data,          Nume și prenume,  

     _____________________________ 

         Semnătura,  

       _____________________________ 

                                                           
1 Părinții  care invocă acest criteriu de eligibilitate  vor atașa o declarație pe proprie răspundere 

din care să reiasă că elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile 

educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei  și al internetului. 

Aviz director,  

Prof. Coman Angelica 



 
 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

Subsemnatul/subsemnata, __________________________________________________, 

părintele/reprezentantul legal/persoana desemnată de părinte pentru întreținerea 

copilului ______________________________________ ___________________________________,   

domiciliat(ă) în localitatea _________________________________________________________, 

str.____________________________________, nr.________, bl______, sc__________, et._____, 

ap.______, județul___________________________, legitimat(ă) cu CI seria _______ , 

nr.______________, declar pe proprie răspundere că minorul NU  a beneficiat de 

echipamente informatice cu conexiune la internet din partea școlii și a avut acces 

deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei  și 
internetului. 

 

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, declar pe 

propria răspundere și sub sancțiunea nulității înscrierii în Programul national pilot , 

faptul că datele din cererea de înscriere sunt reale. 

 ● Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de 

unitatea de învățământ, în vederea soluționării cererii de înscriere a minorului.  

● Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate 

de unitatea de învățământ, în vederea soluționării prezentei cereri și ulterior, pe 

parcursul desfășurării programului Școală după școală. 

 

 

 

Data,        

        Semnătura,  

        __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


