
ACORD DE PARTICIPARE  

VIZITA DE STUDIU , IN CADRUL PROIECTULUI  Formarea personalului scolii 

pentru dobandirea de competente antibuling, in context European" ,   

2019-1-RO01-KA101-061845 
 

Subsemnatul/a …………………………………………………………profesor la Colegiul Economic 

Virgil Madgearu, Municipiul Ploiesti, declar ca am participat la preselectie si  sunt de acord cu 
participarea la mobilitatea din cadrul proiectului Formarea personalului scolii pentru dobandirea de 
competente antibuling, in context European" ,  2019-1-RO01-KA101-061845 si imi asum toate 
sarcinile ce vor rezulta din participarea mea la proiect, cerute de echipa de implementare a proiectului. 
De asemenea, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal necesare realizarii 
documentatiei proiectului, precum si cu publicarea/postarea unor fotografii din proiect in vederea 
promovarii acestuia. 
 

 

Numele si prenumele /semnatura      Data  
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