
 

 
ANEXA 1 

DECLARAȚIE DE LUARE LA CUNOȘTINȚĂ ȘI ACCEPTARE A POLITICII PRIVIND PROTECȚIA COPILULUI, A 
ASOCIAȚIEI OVIDIURO 

 

Subsemnatul ……………………………………………………….,deținător al cărții de identitate seria ……, nr. ………..., cod numeric 
personal ……………………………..., în calitate de ………………………………(angajat/ voluntar/ colaborator) al Asociației 
OvidiuRo, mă oblig prin prezenta să respect, în activitatea mea desfășurată la Asociația OvidiuRo sau în activitățile pe 
care le voi desfășura legate de rolul meu în cadrul Asociației OvidiuRo și a Programelor Educaționale ale acesteia, 
protecția drepturilor copiilor, așa cum acestea sunt prevăzute de Politica privind protecția copilului a Asociației OvidiuRo, 
de reglementările naționale și internaționale aplicabile în domeniul protecției copilului, reguli pe care le-am citit, înțeles 
și acceptat.  

Declar prin prezenta că am primit o copie a Politicii privind protecția copilului a Asociației OvidiuRo și mă oblig să respect 
și să îmi desfășor activitatea în conformitate cu aceasta, chiar și în cazul în care aceasta ar prevedea un standard mai ridicat 
de protecție a copilului decât cerințele minime legale. De asemenea, mă oblig să particip anual la cel puțin un program de 
pregătire specializată pe tema protecției copilului, organizat, susținut sau recomandat de către Asociația OvidiuRo. 

Mă oblig, de asemenea, să raportez orice incident care ar ajunge la cunoștința mea sau pe care îl suspectez, de 
nerespectare a Politicii privind protecția copilului a Asociației OvidiuRo, de comportament neadecvat împotriva copiilor 
sau de încălcare a drepturilor acestora ce ar putea avea loc în contextul activității Asociației OvidiuRo sau în legătură cu 
aceasta, de către subiecții Politicii privind protecția copilului a Asociației OvidiuRo. 

Cunosc faptul că încălcarea Politicii privind protecția copilului a Asociației OvidiuRo, comportamentul neadecvat față de 
copii sau încălcarea drepturilor acestora poate reprezenta abatere disciplinară (gravă, după caz) așa cum acest termen 
este definit de legislația muncii și poate duce la încetarea contractului meu de muncă încheiat cu Asociația OvidiuRo, cu 
respectarea procedurilor prevăzute de legislația muncii din România sau, după caz, la excluderea mea din Programele 
Educaționale ale Asociației. 

 Declar, de asemenea, că nu am înscrise infracțiuni în cazierul judiciar și că nu cunosc niciun motiv pentru care aș putea fi 
considerat nepotrivit pentru a lucra cu copiii.  

În sensul prezentei, Asociația OvidiuRo se referă la Asociația OvidiuRo, persoană juridică română cu scop nepatrimonial, 
având sediul în Str. Nordului Nr.17, Bl. 17, Ap. 7, Bacau, 600241, înregistrată în Registrul Național al Asociațiilor și 
Fundațiilor sub nr 18/A din 28.04.2004, cod de înregistrare fiscală 16405035.  

 

 

 

 

 

Data:  

Nume și prenume:  

Semnătura: 

 


