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ANEXA 3 

DOAMNĂ DIRECTOR,  
 
                       Subsemnatul (a)...........…………………….………………………………………, cod 
numeric personal ………………………………………………………, născut (ă) la data 
…………………………………………… în localitatea……………………………………………, 
domiciliat (ă) în ………………………………………………………………………………………, 
posesor al C.I. seria…….. nr…………………, eliberată de ………………………………………, la 
data de ……………., părinte/tutore legal al elevului/elevei, 
………………………………………..CNP.......................................................................................... 
înscris la unitatea de învățământ, ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”AL.I.CUZA” BRĂILA,  clasa 
…………  vă rog să-mi aprobați distribuirea unui dispozitiv electronic cu conexiunea la internet în 
baza Programului Național ”Școala de Acasă” pentru fiul/fiica mea, conform HG 370/2020. 
 
             Menționez că familia:  

 Nu deține niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet;  

 Elevul/a nu deține în folosință personală un dispozitiv electronic cu conexiune la 
internet. 

 Familia nu are posibilitatea să achiziționeze niciun dispozitiv cu conexiune la internet. 

In cazul in care va fi necesar, sunt de acord să fie  verificate  veniturile familiei pe platforma 
PatrimVen- ANAF. 

 

              Am fost informat (ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Am fost informat 
(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele și dreptul de a nu fi supus 
unei decizii individuale. 
            În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu 
caracter personal în cadrul Ministerului Educației și Cercetării și Inspectoratului Școlar Județean 
Brăila.   
 
          Data                                               Semnătura, 

………………                                    …………………  
  
                            
 
Nr. telefon:........................................... 

ȘCO
ALA

 GI
MNA

ZIA
LĂ 

AL.
I.C

UZA
 , 

BRĂ
ILA



            MINISTERUL EDUCAȚIEI  ȘI CERCETĂRII  
            Inspectoratul Școlar Județean Brăila 
            Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Brăila 
            Str. Ghioceilor, Nr. 1, Brăila, 810217 

            Tel. / Fax 0239.619.925 

            E-mail: alicuzabraila@yahoo.com;  

             Website: http://www.alicuzabraila.ro 

_________________________________________________________________________________________ 
 

   

 

  

 

 

 

ANEXA 2 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 

 

 

Subsemnatul/a 

…………………………………………………………………….…………………………………

……….. cu domiciliul 

în..................................................................................................................................... identificat cu 

CI seria........... nr......................CNP........................................................................... părinte/tutore 

legal al elevului/elevei, ........................................................................................ înscris la unitatea de 

învățământ  ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”AL.I.CUZA” BRĂILA,  clasa.............,  

Cunoscând prevederile  articolului 326 Noul Cod Penal referitoare la falsul în declarații, 

declar pe proprie răspundere că:  

 Familia nu deține niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet;  

 Elevul/a nu deține în folosință personală un dispozitiv electronic cu conexiune la 

internet. 

 Familia nu are posibilitatea sa achiziționeze niciun dispozitiv electronic cu conexiune 

la internet. 

 

In cazul in care va fi necesar sunt de acord să  fie  verificate veniturile familiei pe platforma 

PatrimVen- ANAF. 

 

 

Data,              Semnătura, 

..............................                                       .................................. 
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