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Anexa nr.3 la Regulamentul de înscriere a copiilor în cadrul Serviciului educațional before & after school 

 
 

ACORD – C O N S I M Ţ Ă M Â N T 
 

Nr.........../.............................. 
 
 

Subsemnatul1 (nume/prenume) ............................................................................................., 

cu domiciliul în ............................., str. ................................................................ nr. ........ bl. ......, sc. ......, 

ap. ......, identificată cu B.I/C.I. seria ...... nr. ......................, CNP ................................................., telefon 

........................., email ..........................................................., părinte/reprezentant legal2 al copilului 

................................................................................... preșcolar/școlar ce frecventează cursurile serviciului 

educaţional ................................................................................. în grupa ........................................... din 

str. ..................................................................... nr. ............ localitatea Voluntari, judeţul Ilfov; 

 Prin prezentul acord de voință, consimt expres și neechivoc la, editarea, producerea, 

tipărirea, publicarea și difuzarea în mediul on-line al Direcţiei educaţie cultural sportivă și identitate 

comunitară a materialelor audio și/sau vizuale făcute copilului meu în timpul evenimentelor cultural 

artistice. 

În calitate de părinte/reprezentant legal ce predau sau preiau copilul/copiii din cadrul 

serviciului educaţional nu am voie să efectuez înregistrări video sau audio în incinta acestor locaţii 

decât cu autorizarea scrisă în prealabil a Directorului al Direcţiei și numai în situaţia în care prelucrarea 

datelor se face exclusiv în scopuri literare sau artistice3. 

Am citit şi am înţeles acest acord de consimţământ şi sunt de acord cu cele descrise mai 

sus. Prezentul acord a fost încheiat azi ...................................... și a fost semnat în două exemplare, 

unul pentru părinte/tutore și unul pentru Direcția educație cultural sportivă și identitate comunitară. 

 
 

Semnătură1, 
Părinte/Reprezentant legal/Tutore2 

 
 

 
 
 

 

 

1 Prin semnarea prezentului acord, participantul furnizează datele cu caracter personal și este de acord ca Direcţia educaţie cultural sportivă și identitate 

comunitară să le folosească în scopul desfășurării evenimentelor literare sau artistice. Participantul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra 
datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiţiei. 
2 În cazul minorilor sub 18 ani, acordul va fi dat NUMAI de către un părinte, tutore sau reprezentant legal. În cazul părinţilor divorţaţi, este suficient acordul dat 

de părintele căruia minorul i-a fost încredinţat în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile (se va atașa o copie a hotărârii).  
3 În cazul nerespectării prevederii acestui alineat Direcția educație cultural sportivă și identitate comunitară își rezervă dreptul de a exmatricula copilul din 

sistemul educaţional. 
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