
 

 

Declaraţia 1AH 

           Subsemnatul/a , ................................................................................, părinte/tutore legal instituit* 

al elevului/elevei ......................................................................., cu domiciliul în 

....................................., BI/CI....................., nr. telefon................................................  

           Subsemnatul/a, ..........................................................................., elev(ă) în clasa a......-a, la 

unitatea şcolară .............................................................................................., 

localitatea.............................., judeţul Argeş, CI Seria ........ 

nr. .................. CNP 

nr. telefon ...................................e-mail..........................................,   

confirm că am luat la cunoştinţă prevederile Anexei 1 la OMECTS 3035/2012 privind aprobarea 

metodologiei - cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare: 

Art. 64. 

a) deplasarea echipei judeţului/municipiului Bucureşti se va face cu unul sau mai mulţi profesori 

însoţitori, conform normativelor în vigoare. În cazul în care părinţii/ tutorii legali instituiţi ai elevului 

minor asigură, pe cont propriu, deplasarea şi prezenţa elevului la competiţie, aceştia vor da o declaraţie 

scrisă în care specifică faptul că îşi asumă răspunderea deplasării propriului copil în localitatea în care se 

desfăşoară competiţia şcolară, fără nici un fel de implicaţii ale organizatorilor; 

b) este obligatorie respectarea programului competiţiei, a regulamentului de ordine interioară 

stabilit de organizatori la locurile de cazare şi respectiv de concurs, precum şi a regulilor de 

comportament civilizat; 

c) orice abatere va fi sancţionată conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar; 

d) contravaloarea oricărui bun distrus sau deteriorat pe parcursul deplasării şi prezenţei la 

competiţie va fi suportată de cei care au produs paguba; 

e) în cazul abaterilor grave, Comisia centrală a competiţiei şcolare va lua măsura trimiterii elevului 

acasă, iar părinţii acestuia vor fi chemaţi pentru a-1 însoţi. în cazul în care părinţii nu pot asigura 

însoţirea elevului, aceasta va fi asigurată de către un profesor, cheltuielile fiind suportate de către 

părinţii elevului. 

Art.65. 

 La locul de organizare şi desfăşurare a etapei naţionale a competiţiei şcolare, participanţii vor avea 

asupra lor actul de identitate/carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs (pentru elevii care nu au 

împlinit 14 ani), precum şi avizul epidemiologic, eliberat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la 

competiţie.  

             



 

 

Confirm că am luat la cunoştinţă prevederile Regulamentului specific MEN nr. 25397/2014: 

ART. 19  

Membrii echipelor naţionale, selecţionaţi în vederea participării la etapa internaţională a competiţiilor 

şcolare, care, în timpul deplasării şi participării la aceste competiţii, manifestă o atitudine ireverenţioasă 

faţă de profesorii-pregătitori, care nu respectă programul şi reglementările stabilite la locul de cazare sau 

de desfăşurare a competiţiilor, ori provoacă deteriorarea sau distrugerea bunurilor care le-au fost puse la 

dispoziţie, pierd dreptul de participare la competiţiile şcolare din anul şcolar viitor. 

În calitate de component al lotului, mă angajez: 

 să respect programul stabilit de organizatori, 

 să am o atitudine civilizată în orice împrejurare, 

  să nu părăsesc spaţiile de cazare din proprie iniţiativă, fără anunţarea profesorului însoţitor şi 

obţinerea acceptului acestuia, 

 să nu consum băuturi alcoolice şi/sau substanţe interzise, 

 să nu fumez, 

 să nu perturb, printr-un comportament neadecvat, activităţile desfăşurate în cadrul olimpiadei sau 

în perioadele de odihnă; 

 să nu deteriorez bunurile materiale ale spaţiilor în care se desfăşoară activităţile 

competiţionale/recreative. 

In cazul nerespectării prevederilor menţionate anterior, îmi asum consecinţele faptelor mele.  

 

În calitate de părinte, în cazul în care copilul meu are abateri disciplinare, care necesită eliminarea din 

lot şi întoarcerea sa în judeţul Argeş, înainte de termen, în urma solicitării reprezentanţilor comisiei de 

organizare a olimpiadei, voi asigura preluarea, din centrul de olimpiadă, a propriului copil în cel mai 

scurt timp posibil. 

Data, 

Nume şi prenume părinte/reprezentant legal*                                  Nume şi prenume elev,    

_______________________                                                            ____________________ 

Semnătură părinte,                                                                                          Semnătură elev,  

__________________________                                                       ___________________________ 

*Reprezentantul legal va completa numai în cazul în care elevul este minor 



 

 

 

 

Declaraţia 2 AH 

 

 

Subsemnatul/a, ......................................................................, părinte/tutore legal instituit al 

elevului/elevei ........................................................., cu domiciliul...................................................... 

BI/CI............................,nr.  telefon......................................... 

 Declar pe proprie răspundere că asigur deplasarea copilului meu la etapa naţională a 

concursului de matematică „Adolf Haimovici” 2016, de la Iaşi, separat de deplasarea grupului; 

 Declar pe proprie răspundere că deplasarea copilului meu la etapa naţională a concursului 

de matematică „Adolf Haimovici” 2016, de la Iaşi, se face în cadrul grupului organizat de ISJ 

Argeş; 

 Declar pe proprie răspundere că asigur cazarea copilului meu la etapa naţională a 

concursului de matematică „Adolf Haimovici” 2016, de la Iaşi,  separat de cazarea grupului. 

 Declar pe proprie răspundere că sunt de acord ca flul/fiica mea să se cazeze împreună cu 

grupul. 

               (se va bifa doar cazul corespunzător pentru cazare, respectiv deplasare) 

 

                   Cunosc faptul că în cazul deplasării pe cont propriu/cazării în alt loc decât grupul, 

responsabilităţile îmi revin în totalitate şi voi asigura prezenţa copilului la toate activităţile 

competiţionale din cadrul olimpiadei. 

                  Am luat la cunoştinţă faptul că în cazul cazării copilului separat de grup, nu se poate face 

decontul cazării/meselor. De asemenea, cunosc faptul că decontul deplasării copilului la/de Iaşi se poate 

realiza numai în condiţiile deplasării cu lotul şi profesorul însoţitor. 

Data, 

Semnătură părinte,  



 

 

 

Declaraţia 3 AH 

 

 

Subsemnatul/a , ................................................................................, părinte/tutore legal instituit* al 

elevului/elevei ......................................................................., cu domiciliul în ....................................., 

BI/CI....................., nr. telefon................................................  

 

Subsemnatul/a, ..........................................................................., elev(ă) în clasa a......-a, la unitatea 

şcolară .............................................................................................., localitatea.............................., 

judeţul Argeş, CI Seria ........nr. .................. nr. telefon ..............................,   

ca urmare a calificării la etapa naţională a Olimpiadei de matematică, declar că nu voi participa la etapa 

naţională naţională a concursului de matematică „Adolf Haimovici” 2016, de la Iaşi, fiind de acord ca 

locul meu să fie redistribuit către alt elev, conform criteriilor de redistribuire stabilite de comisia 

judeţeană. 

Data, 

 

Părinte/reprezentant legal* 

 

Elev, 

 

 

*Reprezentantul legal va completa numai în cazul în care elevul este minor 

 

 

 


