
   
INFORMARE PĂRINȚI ȘI ELEVI PRIVIND CONDIȚIILE DE DERULARE A 

PROIECTULUI  „EDUCAȚIE PENTRU PROGRES ȘI INTEGRARE PE PIAȚA 

EUROPEANĂ A MUNCII, ÎNTR-UN CONTEXT DINAMIC ȘI EUROPEAN”, 

CONTRACT Nr. 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009797 

 

 Proiectul se desfășoară în Pont Sainte Maxence, Franța,  în septembrie 2022, și va avea o 

durată de 7 zile. 

 La proiect  participă 7 elevi  și 2 profesori însoțitori. 

 Bugetul alocat proiectului acoperă cheltuielile de transport, cazare și masă. 

 Cheltuielile aferente întocmirii  pașaportului, împuternicirii notariale, asigurării medicale, 

vizitelor unor obiective turistice sunt suportate de către familia beneficiarului, cu excepția 

elevilor care se califică pentru sprijin de includere și care beneficiază de sprijin financiar 

în vederea desfășurării unei activități de mobilitate de grup a elevilor, în cadrul 

Programului Erasmus+. 

 În cazul în care participantul reziliază contractul înainte de finalizarea sa la termen sau în 

cazul în care participantul nu respectă prevederile contractului, acesta va fi obligat să 

ramburseze suma care i-a fost avansată din grant.  

 Participantul se angajează să participe activ la toate activitățile premergătoare proiectului, 

să respecte programul stabilit și să participe la activitățile de evaluare și diseminare 

(ateliere, dezbateri, seminarii, realizare de materiale ) 

 Participantul va respecta regulile impuse de instituția gazdă, Institution Saint Joseph Du 

Moncel. 

 Participantul se angajează să ofere cazare  unui elev francez venit în mobilitate în România, 

să-i asigure masa și transportul local către școală. 

 Participantul se angajează să prezinte activitatea educațională desfășurată în România, 

astfel încât să contribuie la promovarea unei imagini corecte a sistemului de învățământ 

românesc. 

 Participantul este de acord ca datele sale personale și materialele rezultate în urma 

activităților(fotografii, filmări video, etc) să fie utilizate în scopul mediatizării si 

diseminării proiectului pe internet, site-ul școlii, site-ul proiectului, Facebook, cât și prin 

publicarea lor în presa locală. 

 Participantul se asigură că datele furnizate sunt actuale și corecte și se angajează ca în 

eventualitatea modificărilor survenite în datele personale (reînnoire CI, schimbarea 

numelui, a domiciliului) să anunțe echipa de proiect și să aducă o copie a actelor 

doveditoare. 

 

Nume participant : .....................................                                                    Data, 

Semnătura, 
 


