Liceul Tehnologic
„C.A. Rosetti” Constanţa

_____________________________________________
ANEXA 4
Nr. _____/___________
CERERE PENTRU ACORDAREA UNUI DISPOZITIV ELECTRONIC CU CONEXIUNE LA
INTERNET
(model pentru elevul major)
Doamnă Director
Subsemnatul (numele, inițiala tatălui, ..........................................................................................,
fiul/fiica lui ..................................... și al .........................................................., domiciliat în (str. nr. bl. sc.
et. ap. jud. sect. localitate) ...........................................................................................................................cod
poștal
nr......................,
cod
numeric
personal
…………………...........................................,
CI/BI ………………………………..................................., telefon ................................................., email ................................................................................................................, în calitate de elev în de la
unitatea
de
învățământ ………………………………………………………………………… ........................................,
din localitatea ………………………………………….................................., județul Constanţa, din
clasa .................................,
solicit acordarea unui dispozitiv electronic cu conexiune la INTERNET necesar participării la
cursurile desfășurate on-line în anul școlar 2020-2021.
Atașez prezentei Declarația pe propria răspundere.
Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor
cuprinde beneficiarii Programului Naţional “Școala de acasă”, cu minim de expunere publică necesară.
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, confirm pe proprie
răspundere că toate informațiile prezentate sunt corecte, exacte și complete.

Data ........................

Semnătura.....................

Bd. 1 Mai Nr. 44, Constanța, cod poștal 900123
Tel/fax: +40(0)341405814, e-mail:liccarosetti@yahoo.com
www.carosetti.ro

Liceul Tehnologic
„C.A. Rosetti” Constanţa

_____________________________________________
ANEXA 3
Nr. _____/___________
CERERE PENTRU ACORDAREA UNUI DISPOZITIV ELECTRONIC CU CONEXIUNE LA
INTERNET
(model pentru părinte / tutore/ reprezentant legal)
Doamnă Director,
Subsemnatul (numele, inițiala tatălui, prenumele) ……………………….......................................,
fiul/ fiica lui .................................................. și al ............................................, domiciliat în (str. nr. bl. sc.
et. ap. jud. sect. localitate) .....................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
cod poștal nr
......................, cod numeric personal ………………….........................................,
CI/BI …………………………….........................., telefon: ……………........................................., email ………………..................................................., în calitate de:
 părinte
 tutore legal
 reprezentant legal
al elevului ...................................................................................................................., de la unitatea de
învățământ
...................................................................................................................................,
din
localitatea
…………………………………………..................................,
județul
Constanţa,
din
clasa ................................. cod numeric personal ……………....................................................,
solicit acordarea unui dispozitiv
electronic
cu conexiune la INTERNET
necesar
elevului ............................................................................................ pentru a participa la cursurile desfășurate
on-line. Atașez prezentei Declarația pe propria răspundere.
Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor
cuprinde beneficiarii Programului Naţional “Școala de acasă”, cu minim de expunere publică necesară.
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, confirm pe proprie
răspundere că toate informațiile prezentate sunt corecte, exacte și complete.

Data ........................

Semnătura.....................

Bd. 1 Mai Nr. 44, Constanța, cod poștal 900123
Tel/fax: +40(0)341405814, e-mail:liccarosetti@yahoo.com
www.carosetti.ro

ANEXA 5
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul / subsemnata (numele, iniţiala tatălui, prenumele) .......................................................
.................................................................................................., posesor al CI/BI seria .....................,
nr. ......................................, eliberată (eliberat) de .........................................................................., la
data ........................................, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art.
326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că (se va completa conform situației în care vă
încadrați conform explicațiilor din Notă):
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Notă:
1. în cadrul familiei nu deținem nici un dispozitiv cu conexiune la INTERNET,
2. elevul ............................................................................... nu deține, în folosință personală, un
dispozitiv electronic cu conexiune la INTERNET.
Data ...................................
Numele și prenumele în clar ..........................................
Semnătura .........................

