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Anexa 4 
ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL 

Parteneriate strategice Erasmus + 
 

Prin parteneriatele strategice Erasmus+ se urmărește: 
 dezvoltarea de abordări noi și inovatoare pentru creșterea calității și relevanței ofertei 

educaționale, de formare a actorilor implicați; 
 asigurarea de sprijin personalizat, învățare colaborativă, gândire critică, resurse educaționale  

deschise, mobilitate virtuală sau alte metode inovatoare de învățare; 
 promovarea unei culturi colaborative inter-sectoriale și internaționale; 
 dezvoltarea capacității organizaționale; 
 promovarea egalității și includerii în educație pentru a preveni abandonul școlar și pentru a 

stimula participarea în comunitate a grupurilor dezavantajate; 
creșterea participării la învățare la standarde europene. 

Acest parteneriat are o durată de 2 ani și presupune mobilităţi de elevi și cadre didactice între 
instituţiile partenere în scopul realizării unor produse finale conform obiectivelor proiectului. La 
activitatea de mobilitate  vor participa câte 4 elevi și 2 cadre didactice. 
 
ACORD PARENTAL 
Subsemnatul ________________________________________________ 
1. Sunt părintele/susţinătorul legal al elevului/elevei ___________________________________ 
din clasa ____________. 
2. Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu termenii Programului Erasmus+ - Acţiunea cheie 
KA2. Parteneriate strategice şi cu Codul de Conduită privind securitatea şi protecţia elevilor 
români în timpul călătoriilor şi al şederilor în străinatate. 
3. Sunt de acord ca, prin participarea fiului/fiicei meu/mele la Parteneriatul strategic ERASMUS+ 
“Global Citizinship” 2018-2020, unele informaţii personale precum numele, CNP, clasa, şcoala, 
adresa de e-mail să fie folosite în vederea realizării obiectivelor proiectului. 
4. Prin semnarea acestui acord, îmi exprim consimţământul cu privire la participarea fiului/fiicei 
meu/mele la toate activităţile Parteneriatului strategic ERASMUS+ “ Global Citizinship” 2018-
2020. 
5. Sunt de acord/ nu sunt de acord să găzduiesc 2 elevi străini, conform proiectului. 
 
 

PĂRINTELE/SUSŢINĂTORUL LEGAL 
______________________________________________ 

 
BI/CI seria: ......Numărul.....................Eliberat la data de........................ de către 
................................ 
 
CNP:............................................................... TEL ...................................................................... 
 
 
 
 
SEMNĂTURA__________________________  DATA_____________________________ 
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