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ACORD PARENTAL DE PARTICIPARE A UNUI MINOR LA 

SESIUNILE DE ANTRENAMENT ORGANIZATE DE ASOCIATIA 

CLUB SPORTIV _______________________________________ 

 
SUBSEMNATUL,  

Nume si prenume: _______________________________________________________  

Act de identitate (seria si nr.) _______________________________________________  

Domiciliul:_____________________________________________________________  

In calitate de parinte/tutore al minorului: _____________________________________ 

Avand in vedere Contractul de prestari servicii sportive nr. ____ din data de 

________, dispozitiile Ordinului pentru aprobarea Regulamentelor privind 

condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, a practicării 

sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer 

liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în 

bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către 

sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați, a activităților de 

pregătire fizică organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților de 

pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, publicat în Monitorul Oficial Partea I, 

Nr. 505 /13.VI.2020 si intrat în vigoare odată cu HG nr. 465 din 11 iunie 2020, pe 

15 iunie, imi exprim acordul meu pentru participarea minorului 

________________________ la sesiunile de antrenament organizate de Asociatia 

Club Sportiv _________________. 

 

Pe propria raspundere declar urmatoarele: 

- Minorul nu a fost diagnosticat/spitalizat/externat în ultimele 14 zile cu COVID-19, nu 

se afla în carantină sau izolare pentru suspiciune de infectare cu COVID-19 si nu s-a 

dispus de către autoritățile competente să efectueze un test pentru COVID-19 și 

încă nu a primit rezultatul acestuia; 

- Minorul nu s-a deplasat în ultimele 14 zile în străinătatate, într-o țară dintre cele 

clasificate cu risc pentru infecția cu COVID-19 – zona roșie și zona galbenă - sau în 

zonele de carantină sau de protecție de pe teritoriul național; 

- După știința mea, minorul nu a interacţionat în ultimele 14 zile cu persoane 

infectate sau suspecte a fi infectate cu Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), 
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indiferent de situație, inclusiv în cadrul unor unități medicale în care a fost 

spitalizat/tratat; 

- Niciuna dintre persoanele împreună cu care minorul locuieste nu se afla în vreuna 

dintre situațiile de mai sus; 

- Am luat la cunostinta si sunt de acord cu regulile generale de protecție sanitară 

împotriva răspândirii Sars-COV-2, precum și regulile privind accesul în bazele 

sportive; 

- Participarea la sedintele de antrenament se face de bunavoie; 

- Minorul este apt din punct de vedere medical pentru participarea la sesiunile de 

antrenament, acesta nesuferind de nicio boala cardiaca, psihica sau alte afectiuni de 

orice natura care sa nu ii permita sa participe la activitate sportiva de contact, de 

efort fizic variabil; 

- Sunt de acord cu efectuarea triajului observațional zilnic la intrarea în sală și cu 

termometrizarea;  

- Ma oblig sa nu aduc / prezint minorului la sala de antrenament in cazul in care 

acesta va prezenta simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare 

generală alterată) și febră mai mare de 37,30 C; 

- Cunosc si sunt de acord cu faptul ca, cu excepția perioadei de desfășurare a 

activităților fizice intense, purtarea măștii este obligatorie pe toată durata prezenței 

în sală; 

- În cazul în care minorul, dupa ce a participat la activitatea de antrenament este 

suspect/confirmat cu COVID-19, ma oblig sa anunt imediat reprezentantii Asociatiei 

Club Sportiv _____________________ de spre aceasta; 

- Cunosc si imi asum riscurile pentru participarea la sesiunile de antrenament si 

eventualele accidente sau incidente avand in vedere natura activitatii (febra 

musculara, intindere musculara), precum si riscul contaminarii cu COVID-19, fiind 

constient(a) de faptul ca toate si oricare dintre măsurile luate contribuie la 

diminuarea riscului de infecție COVID-19, dar nu garantează eliminarea acestuia în 

contextul pandemiei. 

Data:         Semnatura: 

 


