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Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu” 

Nr. ……. / ………………… ANEXA 1 la regulamentul-cadru (OMENCS nr. 3637/12.04.2016) 

 

Acordul părintelui/tutorelui legal de participare a copilului la excursie/tabără/expediţie 
 

Numele şi prenumele elevului ...........................................................................................  

Unitatea de învăţământ: ................................................................... Clasa: ......................  

Data/Perioada excursiei: de la .......................... la ........................... 

Numele şi prenumele părintelui/tutorelui reprezentantului legal: .......................................... 

Numele şi prenumele cadrului didactic organizator: ............................................................. 

Destinaţia: .............................................................................................................................. 

Locul de plecare: ............................................................... Ora plecării: .................... 

Locul de sosire: ................................................................. Ora sosirii: ....................... 

Îmbrăcăminte specifică/Echipament specific necesar în excursie (se completează de 

organizatorul excursiei): .................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

[] Da     [] Nu 

Programul acestei excursii cuprinde activităţi fizice şi sportive (se completează de 

organizatorul excursiei): .................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

[] Da     [] Nu 

a) Menţionez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv 

regimul de dietă, cel de medicaţie şi/sau necesitatea utilizării aparatelor auditive sau 

vizuale, este: ....................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………. 

b) Sunt de acord ca, în cazul unei urgenţe medicale, cadrul didactic însoţitor să mă 

înştiinţeze imediat şi să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor medicale 

optime. 

c) Accept că organizatorul poate modifica aspectele legate de transport, cazare şi alte 

servicii în funcţie de schimbările obiective survenite. Înţeleg că voi fi informat asupra 

acestor modificări. 

d) Sunt de acord că şcoala nu poate fi responsabilă pentru acţiunile operatorilor de 

transport sau de turism care îşi oferă serviciile pentru această excursie/tabără/expediţie. 

e) În caz de urgenţă pot fi găsit la următoarele numere de telefon: .................................. 

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

Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această excursie/ tabără/ expediţie şi, în 

situaţia nerespectării regulamentului, acesta poate fi sancţionat conform regulamentului de 

organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. 

 

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

(semnătura părintelui/tutorelui/reprezentantului legal)    (data) 
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